
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

Командира військової частини А1047 

15.04.2016                                    м. Мукачево                                                   №28 

 

Про проведення у військовій частині А1047 

перевірки, передбаченої Законом України  

«Про очищення влади» 

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», 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 

16.10.2014р. №563, наказу Міністра оборони України від 23.02.2015р. №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 ЗС України» 

розпорядження директора Військово-медичного департаменту Міністерства 

оборони України від 24.02.2016. №249/6/1232, та наказу начальника Військово-

медичного клінічного центру Західного регіону від 14.04.2016 №70 

        НАКАЗУЮ: 

1. Організувати та провести у військовій частині А1047 перевірку 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», ( далі – 

перевірка). 

2. Проведення перевірки організувати стосовно військових посадових 

осіб, крім військовослужбовців строкової військової служби та 

військовослужбовців за призовом під час мобілізації, звільнення яких належить 

до повноважень Міністра оборони України та першого заступника Міністра 

оборони України ( військовослужбовці штатно-посадових категорій 

офіцерського складу,  «прапорщик», «старшина»); 

2.1. Заступникам командира частини, начальникам відділень забезпечити 

подання до адміністративної групи комплекту документів на зазначену 

категорію осіб, в який входять:  

власноруч написана заява та три ксерокопії зазначеної заяви;  

три копії:  

сторінок паспорту громадянина України з даними про прізвище, ім’я та 

по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;   

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за 2015 рік; 

документа що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 

осіб – платників податків; 



2.2. Начальнику адміністративної групи копії засвідчених підписом та 

печаткою документів для проведення перевірки вище зазначених категорій осіб 

подати до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону до 06 

травня 2016 року.  

3. Провести перевірку стосовно військових посадових осіб, звільнення 

яких належить до повноважень командира військової частини А1047 

(військовослужбовці рядового, сержантського складу) та працівників Збройних 

Сил України, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-

господарчі обов’язки. 

3.1.Заступникам командира частини, начальникам відділень, служб 

забезпечити подання до адміністративної групи комплекту документів на 

зазначену категорію осіб, в який входять:  

власноруч написана заява та три ксерокопії зазначеної заяви;  

три копії:  

сторінок паспорту громадянина України з даними про прізвище, ім’я та 

по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;   

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за 2015 рік; 

документа що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 

осіб – платників податків; 

3.2. Перевірку провести з 01 травня 2016 року по 30 серпня 2016 року.   

4. Начальнику адміністративної групи відомості про хід проведення 

перевірки, станом на кінець поточного місяця подавати до 19 числа кожного 

місяця до Військо-медичного клінічного центру Західного регіону за 

визначеною формою додатку до наказу  Міністерства оборони України від 

23 лютого 2015 № 81 (додаток 3). 

5. Заступнику командира по роботі з особовим складом:  

забезпечити оприлюднення інформації про початок проведення перевірок 

шляхом її розміщення на офіційних WEB– сайтах, копію наказу про проведення 

перевірки  разом з його електронною копією (у форматі pdf), а також 

інформацію, передбачену пунктом 23 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 2014року 

№563, надсилати до Управління преси та інформації Міністерства оборони 

України на електронну адресу: newsmodu@gmail.com або засобами АСУ 

«Дніпро»на адресу а-ps@dod.ua; 

протягом трьох днів розміщати на офіційному WEB-сайті інформацію 

згідно з пунктом 23 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей 

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою 

статті 1 Закону України «Про очищення влади»; 

організувати роботу щодо недопущення в ході проведення перевірки 

порушень військової дисципліни та правопорушень, налагодити дієвий 

контроль за діями особового складу військової частини А1047.  

mailto:newsmodu@gmail.com


6. Попередити осіб, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподання 

ними заяви або повідомлення про застосування до них заборони, визначеною 

частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення 

влади”, є підставою для звільнення із займаної посади. 

7. Юрисконсульту, начальнику секретної частини  військової частини 

А1047 організувати контроль та надання допомоги під час відпрацювання 

документів перевірки та забезпечити виконання вимог чинного законодавства.  

8. Відповідальним за проведення перевірки призначити  начальника 

адміністративної групи військової частини А1047. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

10. Наказ довести до особового складу частини.  

 

 

Командир військової частини А1047 

полковник медичної служби                                          

                                                                                         Я.Р.Бекер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


