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Про початок проведення
перевiрки передбаченоТ Законом
УкраТни "Про очищення влади"
вiйськових посадових осiб та
працiвникiв Збройних Сил
Украiни вiйськовоi частини
лз466

ВЦповiдно до Закону Украiни 'оПро очищеншI влади" (далi - Закон),
Порядку проведеннrI перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосуванFIII
заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статгi 1 Закону
Украiни "Про очищеншI влади" затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтнrI 2014 року J\Ъ 563, Плану проведеннrI
перевiрок вiдповiдно до Закону Украiни "Про очищеннlI влади", затвердженого
розпорядженнrIм Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтrrя 2014 року J\Ъ

1025-р, нак.ву MiHicTepcTBa оборони Украiни вiд 23 rпотого 2015 рощу J\Ъ 81

"Про початок проведення у MiHicTepcTBi оборони Украiни та Збройних Силах
Украiни перевiрки, передбаченоi Законом
вiйськових посадових осiб, державних
Сил Украiни".

НАКАЗУЮ:

Украiни "Про очищеншI влади",
службовцiв, працiвникiв Збройних

1. Провести у вiйськовiй частинi АЗ466 перевiрку передбачену Законом
стосовно:

пРацiвникiв ЗброЙних Сил Украiни вiйсъковоi частини ЛЗ466, якi
ВИКОНУЮть ОрганiзацiЙно-розпорядчi чи адмiнiстративно-господарчi обов'язки з
01 листопада2015 року по 30 листопада2015 року, дата подачi з€uIв та комплекry
вiдповiдних документiв до 10 листопада2015 року;

вiйськових посадових осiб вiйськовоi частини А3466, звiльнення яких з
посад н€шежить до повноважень засryпника MiHicTpa оборони Ущраiни з 01
JIютого 20|6 до 31 березня 2016 року, дата подачi зuulв та комплекту
вiдповiдних документiв до 10 лютого 2016 року.

Комплект документiв для проведення перевiрки, передбаченоi Законом
складае:

власноручно написана заява та три ксерокопii зазначеноi заяви;



копlя паспорта |ромадянина Украiни (з даними про призвшце, iм.'я по
батьковi, видачi паспорту та мiсце ресстрацii) - 4 примiрника;

копiя реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв _ 4
примiрника;

копiя декларацiТ гlро майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового
характеру за2014 piK - 4 примiрника.

витяг iз послужного списку в частинi проходження вiйськовоi служби у
Збройних силах Украiни.

2. ВiЙськовим посадовим особам та працiвникам Збройних Сил'Украiни
вiЙськовоi частини АЗ466, подати до дiловодства вiйськовоi частини АЗ466
ВЛаснору{но написану заяву про то, що до них застосовуються або не
ЗаСТОСОВУЮТЬСя заборони, визначенi частиною третьою та четвертою cTaTTi 1

ЗаКОнУ, Про Згоду на проходженнrI перевiрки та оприJIюднення вiдомостей
ЩОДО Них Та необхiдниiт для проведенIш перевiрки комплект документiв.

ЗаЯВИ Та коМплект наданих документiв подати до дiловодства вiйськовоТ
частини Аз466 в десятиденний TepMiH пiсля початку проведенIш перевiрки в
частинi.

З. ВiДПОВЦаЛЬним за проведеншI перевiрки визначити засryпника
командира вiйсъковоТ частини А346б.

4. Заступнику командира вiйськовоi частини АЗ466:
забезпечити ознайомлення вiйськових посадових осiб та працiвникiв

Збройних Сил УкраiЪи вiйськовоТ частини Аз466 з цим наказом, аркуш
ознайомЛеннЯ з циМ наказоМ та iншi документи, щО пiдтверджують факт
ознайомлення особи з цим наказом зберiгати у дiловодствi частини;

копiю наказу про початок проведення перевiрки разом з його електронною
копiею (у форматi pd0, а також iнформацiю, передбачену пунктом 2З Порядку
проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третъою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiъи "про
очищеннявIlади", затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16
жовтня 20|4 року Jф 56З, надсилати до Управлiння lrреси та iнформацii
I\{iHicTepcTBa оборони УкраТни на електронну адресу: newsmodu@gmail.com для
оприлюднення.

вiдомостi про хiд проведенIuI перевiрки, передбаченоi Законом, станом
на кiнець поточного мiсяця подавати до 28 числа кожного мiсяця до
ЩеПаРтаменТУ Щержавних закупiвель та постачаннrI матерiальних pecypciB
MiHicTepcTBa оборони Уrсраiни та до Щепартаменry кадровоi полiтики
MiHicTepcTBa оборони Украiни за формою визначеною додатком до наказу
MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи вiд 23 rпотого 2015 року J\Ъ 81 "Про початок
ПроВеденюI у MiHicTepcTBi оборони Украiни та Збройних Силах УкраiЪи
ПеРевiрки, передбаченоi Законом Украiни "Про очищеннrI влади", вiйськових
ПосаДовИх осiб, державних службовцiв, працiвникiв Збройних Сил Украiни".



5. Завiдувачу частини здiйснювати узагальненIuI та формуванrrя
електронних версiй комплекту документiв, якi подzlються для перевiрки.

6. Начальникам вiлцiлiв
Забезпечити поданшI в роздрукованому та електронному виглядi до

дiловодства частини зЕuIв та комплекту документiв для здiйснення перевiрки
до 10 листопада20\5 року щодо працiвникiв Збройних Сил Украiни вiйськовоТ
частини Аз466

до 10 JIютого 2015 року щодо вiйськових посадових осiб вiйськовоТ
частини А3466

7. Контроль за виконанIuIм цього наказу залишаю за собою.

в.г.гурIн


