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командл.1ра в|йськово] частнки А31 14

м. |[олтава ж6/

|[ро понаток проведе}{ня перев|рки
пердбанено! 3аконом 9ща?ни
<<||ро очищення влади> в1йськовкх
посадовРо( ос!6, прац|вник!в
3бройних €ил 9ща1ни в!йськово!
частини А31 14

8|дповйно до 3акону }ща|нн <<|фо очищення в]1ад|0)' |[орядку
проведення перев!рт*: лостов|рност| в|домостей щодо застосування заборон,
передбатен1{х ч&стинами ц}€тьо|о та четверток) статт1 1 3акону 9щра!ни <фо
оц!ище1{н'{ шт4ди) затверджено!т постаново1о (аб!нец й|н!сщ1в 9ща?ни в|д
16 жовтня 2014 року )ь[э 5б3, |{латту проведо1|[{я пёрев!рок в|.щлов!дно до
3акону 9кра?ни <1{ро очищення влади>' затв6рдженого розпоряджон}{ям
1{а6|нец 1{|н|сщ|в 9ща?ни в|д 16 жокгня 2014 рощ !{е ю25- р' н€к*}у
1т{|н1отерства о6орони }ща?ни ви 23 ]1}отого 2015 рщ п! 81 {|ро початок
проведентш{ у &1|н!стщств{ оборони }кр!ни га 36рЁшптх €илшс 9ща?ни
перев!ртсп, передбатено? 3аконом 9кра!ни <<|фо оттищен}ш впади))' в|йськов:тх
посадових ос!б, державних с.туж6овц!в, прац|вник1в 3бройних (ил 9кра!ню>,
розпоря]рт(ен}{'{ директора 8]йськово * меди11цого департаменц й|йстерства
оборони 1/ща!ни в!д 10 березття 2ок року |&249/6/|544 та з мето}о
перед6аиетпо| 3аконом 9крайи <|!ро оч{и|ценн'1 в]!ад,{}' в1йськов1о( цосадов|п(
ос|б, дерх(авн!о( служ6овц!в та праш|вник!в 3бройних €нл 9кра}ни

БА(А3}1Ф:

1.фган|зрати та провеёти у в!йськов|й частин[ А3114 шерев|рщ
пфедбачену 3аконом 9ща|ни ,йро очищенш'1 влаш{} стосовно:

в|йськових посадових ос|6 в1йськово| частини А31|4, зв1льнення яких з
посад наглежить до повнова]кень засч/п}'ика }т1|н!сща оборогпа 9л9а?ни, дата



т1одач; 3аяв та ком!ш|екц в}дпов!дних докр{ент|в до ,{ешащаме}ггу к4дрово|
пол!ти:са }т11н|стерства оборони 9ща|ни через $1йськово-медитнтй
департ€|]!{ент }11н!отерства оборони 9ща?ни до 17 щавня 201_6 року;

в|йськових посадов|{х ос|б вйськово| част|п'и А3114 та праг{!вник|в
3бройнтпс €ил 9ща|тттт, як1 виконують орган1зац|йно - розпорядч| шт
адм1н1ощативно - гоошодарч| обов,язки, зв!ль[{енн'{ яких з посад па.]1ежить до
повЁ0важе}1ня командира в!йськово? частини А3114 в строк - з 01 травня по
30 серпня 2о16 ршу.

2'(ошгплекг доку!{етгг1в д][я проведення перев1рки, передбан9но? 3аконом
9т9а}ни к||ро очищення в]1ади>)' с&падае:

влаоноручво }{а|1исана з€шва та 3 коерокоп1й з{вначено| заяви;
коп|я !1аспорта щомадянин€} 9кра|ни (вс| заповнен| стор!нки) - 3

прийр:штк|в;
коп!я реест!а:{!йного номера обл1ково? картк14 платника податк!в * 3

прим|рник|в;
коп|я дек]1арац|| про майно, доходи' в'|трат|1! зобов'я38н}{'1 ф|нансового

харакгеру за 2015 р!к - 2 прим|рнитст;

длдя в1йськовослуэкбовфв' витяг !з послужного сшис1у;

д]ш{ прац|вник|в 3бройнтос €ил )/щ6|ттп, як| викону[оть орган!зал{!йно -

розпорядч! чи адм!н|сративно - господщт! оФв'язки, коп!я щудово!
кн1окки.

3.Б1йськовим посадовтаьл особам та 4Рац|вникапл 3броЁшттос €ил 9т9а!ни
в!йськово? частини 

^3||4, 
як1 ш|длягатоть шерев!рт1|, подати нача'!ьнику

адм!н|сщативно? щупи в!йськово[ частини в'|аснору{но написа|{у заяву цро
т€, що до н}|х 3астосов).}оться а6о не засгосовуються за6орони, визнатен1
частино1о третьою та четвортото статт1 1 3акону !ща|ни к|{ро от!ищен|{'{

влади>' про згоду |{& проходд(ення перв1рпсл та опри]т|одяе}{}{'п в1домостей

щодо них та необх[днпй дтхя проведення перев|рки комплект документ!в.
3аяви та ком11}1окт нада1{их документ|в подати в десятид€нний терм1н

п!сля початщ цроведон|{'[ перв|рпот в частлшт|.

4.Б1дпов|далльним з{[ проведоння пщев!ркп призна!!|{ти нача-'1ьника
адм1н!сщативно| щупи.

5'Ёачальнищ адм1н1сщативно{ Фупи:
забезпечити ознйомлення вйськовшг 11осадов1о( ос1б в!йськово]

частини А3114 та праш|внлтк|в 3бройних €ил 9ща{ни, як1 вико}ту|оть
орган!зашйно - розпоряди1 чи адм1н!сщативно - господарн! о6ов'язки з цим
}{аказом;

коп1го наказу г{ро пофток црводе}{ня перев1рпса разом з його
елещронно!о койето (у формат| ф0' а такох( 1нформшл|то, передбачену
ггут{ктом 23 ||орядщ проведен}ш| пщев!рки достойрпост1 в|домоотей щодо
застоеувавня заборон, перед6ачених частинами третьо1о | нетвщтото статт| 1



3акону )/ща!ни *фо очищення в]лади'', 3атвердже}того постановою |{аб|ттец
й|н[стр|в 9ща1ни в1д 16 жовтня 201.4 рощ л! 563' над1слати до 9правт:!ння
преси та !нфрмац![ 1у1!н|стеротва оборони 9цра?ни на елещро}п{у адресу:
петлгзгпйш@9тпа!1.сотп а6о засобадли Аё9 ''.{п1щэо'' ||а адресу а-рв@0й.ша д'|я
опри]|1одненн'|;

в!домост1 про х|д проведе}!ня перев|рки, перед6анено| 3аконом 9ща1ни
''|!ро очищенн'{ в}|ади',, станом на к|ттець пото1{|{ого йсяця подавати до 25
{{исла кохного м{сяця на Б|йськово-медрттний деп&рта]\,1ент 1у11н|стерства
оФрони 9ща{:ша за формото визначено1о додатком до нак.ву й!н{стерства
оборони 9тсра1тттт в|д 23 ][[отого 2015 Року л!' 81 <||ро шочаток проведен}{я у
1ъ4!н1стерств| оборони 9кра[ни та 3бройнтл< €илшс 9ща{ни перев1рки,
шерд6атено? 3аконом 9ща|ни <|{ро очищенн'{ влади>, в|йськов!{х посадов'Ф(
ос1б, прац!вник|в 3бройних €и:г 9ща{нш.

6.Ао 24 кв|тня 20|6 ро|т нача]1ьникадш в!тц,гт|лень забезшечити нада}{тш1

заступт{ику командира в|йськово] частипи А3114 комт1пе|сгу до|{умент!в дл"
проведент1'| перев!рки, передбанено| 3аконом 9т9а?ши (г1ро очиш{ент|'т в]1ад|Ф}

в1йськових пооадов1Ф{ ос!6 та пршт!вник|в 3брйних Ёил 9ща{ни, як|
викощ.к)ть орган|зщ1йно-розпорядч! ч11 1дълй1сщативно_господарв|
о6ов'язки в!йськово? частини А3 1 14.

7. (онщо'ть за вико}{анн'{м ць0го нака3у загпл:пато за со6о:о.

8. Ёаказ довести до всього осфового ск'[аю/ в!йськово? частини' який
п!длягае шерв|рш!.

1{омандлФ в|йськово| частини
п!дполковник ме;ртщто{ слухсб в.А. оксьон


