
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Н А К А З 

ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА ФРУНЗІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ 

19.11.2015 смт. Фрунзівка № 27 

Про початок проведення перевірки 
передбаченої Законом України «Про 
очищення влади» військових 
посадових осіб, державних 
службовців, працівників Збройних 
Сил України 

Відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» від 
16 вересня 2014 року № 1682-УІІ, Порядку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами З і 4 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 та наказу Міністерства оборони 
України від 23 лютого 2015 року №81 та наказу військового комісара 
Одеського обласного військового комісаріату від 11 листопада 2015 року 
№406. 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Графік проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами З і 4 статті 
1 Закону України «Про очищення влади» у Фрунзівському районному 
військовому комісаріаті Одеської області. 

2. Провести у Фрунзівському районному військовому комісаріаті 
Одеської області та перевірку стосовно: 

державних службовців, працівників Збройних Сил України, які 
виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарчі 
обов'язки, відповідно до затвердженого Графіку з 23.11.2015; 



3. Відповідальним за проведення перевірки у Фрунзівському 
районному військовому комісаріаті Одеської області призначити начальника 
відділення офіцерів запасу і кадрів. 

4. Начальнику відділення офіцерів запасу і кадрів надавати до 
відділення персоналу Одеського обласного військового комісаріату відомості 
про хід проведення перевірки передбаченої Законом України «Про очищення 
влади» станом на кінець поточного місяця за визначеною формою у додатку 
до наказу Міністерства оборони України від 23.02.2015 р. №81 та по 
закінченню проведення перевірки інформацію про результати проведення 
перевірки. 

5. Відповідальними за своєчасність надання документів для 
проведення перевірки до відділення офіцерів запасу і кадрів призначити 
начальників відділів та служб Фрунзівського районного військового 
комісаріату Одеської області відповідно до встановленого графіку. 

6. Начальнику відділення офіцерів запасу і кадрів забезпечити 
направлення цього наказу та графіку проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами З і 4 статті 
1 Закону України «Про очищення влади» (у форматі рсіґ.) до Управління 
преси та інформації Міністерства оборони України та електрону адресу: 
пелУ8то(іи@£таі1.сот. або засобами АСУ «Дніпро» на адресу: а~р8@(іо(і.иа 
для подальшого оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті 
Міністерства оборони України. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Наказ довести до особового складу в частині, що його стосується. 

ТВО військового комісара 
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І ^ ^ А Ф І К 
Проведення перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами З і 4 статті 1 
Закону України «Про очищення влади» 

Державних службовців Фрунзівського районного військового комісаріату 
Одеської області з 23 листопада 2015 року. 

№ Найменування структурних підрозділів Дата подачі заяв та 
комплектування 

відповідних документів 
до відділення 

персоналу Одеського 
обласного військового 

комісаріату 
1 Управління 23 листопада 2015 року 
2 служба захисту інформації 23 листопада 2015 року 
3 відділення офіцерів запасу і кадрів 23 листопада 2015 року 
4 відділення комплектування 23 листопада 2015 року 

5 відділення військового обліку та бронювання 
сержантів і солдатів запасу 

23 листопада 2015 року 

6 відділення забезпечення 23 листопада 2015 року 

Начальник відділення офіцерів запасу і кадрів 
Фрунзівського районного військового комісаріату 

старший лейтенант А.А.ІВАНОВ 


