
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ КОПІЯ

Н А К А З

Начальника 621 Головного військового представництва 

30.10.15 м. Запоріжжя №29

Про початок проведення 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 16.10.2014 року №563, Плану проведення перевірок 
відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року №1025-р, 
наказу М іністерства оборони України від 23.02.2015 року №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», листа начальника Управління військових представництв 
М іністерства оборони України від 22.10.2015 року № 259/3292

Н А К А З У Ю :

1. Провести у 621 Головному та підпорядкованих військових 
представництвах М іністерства оборони України перевірку, передбачену 
Законом України «Про очищення влади» стосовно працівників Збройних 
Сил України, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно- 
господарчі обов’язки, звільнення яких з посад належить до повноважень 
начальника Головного військового представництва (військового 
представництва) - з ЗО жовтня по 15 грудня 2015 року.

2. В 621 Головному військовому представництві відповідальними за 
проведення перевірки визначити начальника групи управління 
підполковника Лещука О.М.

3. Комплект документів для проведення перевірки, передбаченої 
Законом України «Про очищення влади», складає:

- власноручно написана заява у якій повідомляють про застосування 
або не застосування заборони, визначені частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на 
проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них -  
оригінал і чотири ксерокопії зазначеної заяви згідно зразку, наведеного у 
постанові Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року №563;



- копія сторінок паспорта громадянина України з даними про 
прізвище, ім ’я та по-батькові, видачу паспорта та місце реєстрації - З 
примірники;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків - З 
примірники;

- копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, 
встановленою Законом України “Про засади запобігання і протидії 
корупції” - 2 примірники;

- копія трудової книжки.

4. Працівникам Збройних Сил України 621 Головного військового 
представництва подати начальнику групи управління підполковнику 
Лещуку О.М. власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються 
або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на 
проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою 
згідно з додатком 1 або додатком 2, постанови Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014 року №563.

5. Копії документів про проведення перевірки зберігати в 621 
Головному військовому представництві, в тому числі за підпорядковані 
військові представництва.

6. При прийомі на роботу працівників Збройних Сил України 
проводити перевірки, відповідно до вимог нормативно-правових актів (до 
окремого розпорядження Управління військових представництв).

7. Начальнику групи управління підполковнику Лещуку О.М.:

7.1. Забезпечити ознайомлення працівників Збройних Сил України, у 
тому числі тих, які відсутні (знаходяться у відрядженні, щорічних 
основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної 
плати, навчальних відпустках, відпустках по вагітності та пологах, 
відпустках для догляду за дитиною та перебувають на листку 
непрацездатності) з цим наказом, аркуш ознайомлення з цим наказом та 
інші документи, які підтверджують факт ознайомлення особи з наказом 
зберігати в архіві 621 Головного військового представництва;

7.2. Копію даного наказу в день видання, разом з його електронною 
копією (у форматі р<1Г), 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 М іністрів України від 16.10.2014 року №563 (у строки визначені 
вказаним пунктом), надсилати до Управління преси та інформації 
М іністерства оборони України на електронну адресу: пешзтос1и@ §таі1.сот 
або засобами АСУ “Дніпро” на адресу а-рз@скх1.иа для оприлюднення.



8. На підставі даного наказу начальникам військових представництв 
видати накази про початок перевірки з визначенням відповідальних за 
проведення перевірки. Забезпечити ознайомлення посадових осіб з 
вимогами чинного законодавства.

9. Відповідальним за проведення перевірки в військових 
представництвах надавати до 20 листопада та 15 грудня 2015 року 
відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом України 
«Про очищення влади», до 621 Головного військового представництва за 
формою, визначеною додатком до наказу М іністерства оборони України 
від 23.02.2015 року №81 «Відомості про хід проведення перевірки, 
передбаченої Законом України «Про очищення влади».

10. Про результати проведення перевірки достовірності відомостей 
за 621 Головне та підпорядковані військові представництва щодо 
застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою 
статті 1 Закону України «Про очищення влади» доповісти начальнику 
Управління військових представництв М іністерства оборони України до 
25.12.2015 року.

11. Наказ довести до всього особового складу 621 Головного та 
підпорядкованих військових представництв.

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ТВО начальника, 62Д Головного військового^
11 ре д ста в і і ийтва М іністерс гва оборони України

полковнйй
\ *

В.П. НАГЛЕНКО


