
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

ВИТЯГ З НАКАЗУ 
 

командира військової частини А2810 
(з адміністративно-господарської діяльності) 

 
19.09.2016                                                 м. Одеса                                                    № 46 
 
 
Про початок проведення у військовій 
частині А2810 перевірки 
передбаченої Законом України "Про 
очищення влади", військових 
посадових осіб  
 
 Відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади", Порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборони 
передбачених частинами третьою і четвертою 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, наказу Міністерства 
оборони України від 23 лютого 2015 року №81 "Про початок проведення у 
Міністерстві оборони України та Збройних Сил України перевірки 
передбаченої Законом України "Про очищення влади", військових посадових 
осіб, державних службовців, працівників Збройних Сил України" з метою 
забезпечення організації підготовки і проведення у військовій частині А2810 
 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у військовій частині А2810 перевірку, передбачену законом 
України "Про очищення влади " стосовно: 

військових посадових осіб військової частини в період по 29 вересня 2016 
року; 

осіб які претендують на зайняття посад, зазначених у абзаці другому 
цього пункту. 

 
2. Відповідальним за проведення перевірки, передбаченої Законом 

України "Про очищення влади" призначити фельд'єгеря відділення поштового 
зв'язку. 
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3. Фельд'єгерю відділення поштового зв'язку:  
оприлюднити наказ про початок проведення перевірки у військовій 

частині А2810 на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України; 
забезпечити ознайомлення військовослужбовців військової частини 

А2810, у тому числі військовослужбовців, які відсутні на роботі (знаходяться у 
відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без 
збереження грошового забезпечення (заробітної платні), навчальних 
відпустках, відпустках по вагітності та пологах, відпустках по догляду за 
дитиною та перебувають на листу непрацездатності) з цим наказом; 

після одержання заяви забезпечувати направлення інформації про 
початок проходження перевірки особою, копії заяви та декларації (крім 
відомостей, що внесені законом до інформації з обмеженим доступом ) до 
управління персоналу штабу Командування Військово – Морських Сил 
Збройних Сил України. 

 
4. Військовослужбовцям  військової частини А2810: 
у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки надати 

власноручно написану заяву про те, що до нього застосовуються або не 
застосовуються заборони визначені частинами третьою або четвертою статті 1  
Закону України "Про очищення влади", про згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 1 або 2 до 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених   частинами третьою або четвертою статті 1  Закону 
України "Про очищення влади" затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.10.2014 №563; 

подати відповідальному за проведення перевірки у військовій частині 
А2810 наступні комплекти документів: 

власноручно написану заяву та чотири копії зазначеної заяви; 
копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я 

та по батькові, видачу паспорта за місцем реєстрації – 3 примірника; 
копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі 

фізичних осіб – платника податків – 3 примірника; 
копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік, складену за формою, встановленою Законом України 
"Про засади запобігання і протидії корупції" - 2 примірника; 

для військових посадових осіб Збройних Сил України – витяг із 
послужного. 

 
5. Фельд'єгерю відділення поштового зв'язку організувати вивчення з 

особовим складом вимоги Закону України "Про очищення влади", Порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборони 
передбачених частинами третьою або четвертою статті 1  Закону України "Про 
очищення влади" затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
16.10.2014 №563, Плану проведення перевірки перевірок відповідно до Закону 
України "Про очищення влади",  затвердженого розпорядженням Кабінету 
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Міністрів України від 16.10.2014 №1025-р, наказу Міністра оборони України 
від 23.02.2015 №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". 

 
6. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділення 

фельд'єгерського  зв'язку військової частини А2810. 
 
7. Наказ довести до всього особового складу, що стосується.  
 
 

Командир військової частини А2810 
майор                                                                                                     В.М.КУЛІНІЧ 

       
 

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ: 
Командир військової частини А2810  
майор                                                                                                      В.М.КУЛІНІЧ 
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