
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

ВИТЯГ З НАКАЗУ 

військового комісара Запорізького обласного 
військового комісаріату 

20.11.2015 М.Запоріжжя * №655 

Про виконання вимог Закону України «Про очищення влади» у 
Веселівському, Заводському, Кам'янко - Дніпровському, Новомиколаївському, 
Михайлівському, Хортицькому, Чернігівському районних військових 
комісаріатах Запорізької області 

Відповідно до Закону України "Про очищення влади"(Далі - Закон), 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України 
"Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до 
Закону України "Про очищення влади", затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, наказу 
Міністерства оборони України від23.02.2015 №81 "Про початок проведення у 
Міністерстві оборони України та Збройних Силах України перевірки, 
передбаченої Законом України "Про очищення влади", військових посадових 
осіб, державних службовців, працівників Збройних Сил України" 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у Веселівському, Заводському, Кам'янко - Дніпровському, 
Новомиколаївському, Михайлівському, Хортицькому, Чернігівському 
районних військових комісаріатах Запорізької області перевірку стосовно: 

державних службовців, працівників Збройних Сил України, які 
виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарчі обов'язки з 
01 червня 2015 року по ЗО листопада 2016 року; 

військових посадових осіб Збройних Сил України, крім 
військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців 
військової служби за призовом під час мобілізації, з 01 вересня 2015 року по ЗО 
листопада 2016 року; 

осіб, які претендують на зайняття вищезазначених посад. 



2. Затвердити графік проведення перевірки стосовно державних 
службовців Збройних Сил України, військових посадових осіб Збройних Сил 
України, крім військовослужбовців строкової військової служби та 
військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації 
військових комісаріатів Запорізької області (Додаток 1). 

Комплект документів для проведення перевірки, передбаченої Законом, 
складає: 

власноручно написана заява та шість ксерокопій зазначеної заяви; 
копія паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки) шість 

примірників; 
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків шість 

примірників; 
копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру два примірники; 
для працівників Збройних Сил України, які виконують організаційно-

розпорядчі чи адміністративно-господарчі обов'язки, копія трудової книжки. 
Дата подачі заяв та комплекту відповідних документів до кадрових 

органів військових комісаріатів області відповідно до затвердженого графіку 
проведення перевірки. 

3. Військовим посадовим особам та працівникам Збройних Сил України 
військових комісаріатів області у десятиденний строк з дня початку проведення 
перевірки визначену графіком проведення перевірки подати до кадрових 
відділень власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 
Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей 
щодо них за формою згідно з додатком 2 або додатком 3, що додаються. 

4. Відповідальними за проведення перевірки в районних військових 
комісаріатах області - особисто військові комісари. 

5. Районним військовим комісарам області забезпечити: 
5.1. ознайомлення військових посадових осіб та працівників Збройних 

Сил України, у тому числі тих, які відсутні (знаходяться у відрядженні, 
перебувають на листку непрацездатності та у відпустках : щорічній основній, 
додатковій, без збереження заробітної плати, навчальній, по вагітності та 
пологах, по догляду за дитиною) з цим наказом, аркуш ознайомлення з цим 
наказом та інші документи, які підтверджують факт ознайомлення особи з 
наказом зберігати у загальному нетаємному діловодстві; 

5.2. подання відомості про хід проведення перевірки, передбаченої 
Законом, станом на кінець поточного місяця до 21 числа кожного місяця 
відділенню персоналу (для службовця Кручиніної О. М.) за формою 
визначеною додатком до наказу Міністерства оборони України від 23.02.2015 
№81 " Про початок проведення у Міністерстві оборони України та Збройних 
Силах України перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення 
влади". 

6. Начальнику відділення персоналу підполковнику Пєтухову O.A.: 



6.1. копію даного наказу завірену встановленим порядком (у форматі pdf), 
надіслати до Управління преси та інформації Міністерства оборони України на 
електронну адресу: newsmodu@gmail.com або засобами АСУ "Дніпро" на 
адресу a-ps@dod.ua для оприлюднення; 

6.2. інформацію, передбачену пунктом 23 Порядку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 
третьою і четвертою статті 1 Закону, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.10.2014 № 563, у встановлені терміни, надсилати до 
Управління преси та інформації Міністерства оборони України на електронну 
адресу: newsmodu@gmail.com або засобами АСУ "Дніпро" на адресу 
a-ps@dod.ua для оприлюднення; 

6.3. відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом, 
станом на кінець поточного місяця подавати до 25 числа кожного місяця за 
підпорядкованістю та до Департаменту кадрової політики Міністерства 
оборони України за формою визначеною додатком до наказу Міністерства 
оборони України від 23.02.2015 №81 "Про початок проведення у Міністерстві 
оборони України та Збройних Силах України перевірки, передбаченої Законом 
України "Про очищення влади"; 

7. Наказ довести до особового складу Веселівського, Заводського, Кам'янко-
Дніпровського, Новомиколаївського, Михайлівського, Хортицького, Чернігівського 
районних військових комісаріатів Запорізької області. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

ТВО Військового комісару Запорізького 
обласного військового комісаріату 
полковник Ю. П. ТРОФИМЕНКО 

ЗГІДНО: 
Начальник відділення персоналу Запорізького ОВК 
підполковник щШп'і О.А.ПЄТУХОВ 
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