
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

командира військової частини А1660 

^# .09.2015 м. Вінниця №_УУЗ

Про початок проведення 
перевірки передбаченої Законом 
України “Про очищення влади” 
військових посадових осіб 
військової частини А1660

Відповідно до Закону України “Про очищення влади” (далі -  Закон), 
Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування 
заборон, передбачених частинами третьою та 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 Силах України перевірки, передбаченої Законом України “Про 
очищення влади”, військових посадових осіб, державних службовців, 
працівників Збройних Сил України”, наказу Командувача Повітряних Сил 
Збройних Сил України від 23 лютого 2015 року № 39 “Про початок 
проведення у Повітряних Силах Збройних Сил України перевірки, 
передбаченої Законом України “Про очищення влади”, військових 
посадових осіб, державних службовців та працівників

НАКАЗУЮ:

1. Провести у військовій частині А1660 перевірку передбачену Законом 
стосовно:

військових посадових осіб військової частини А1660, звільнення яких з 
посад належить до повноважень Міністра оборони України, заступника
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Міністра оборони України, начальника Генерального штабу -  
Головнокомандувача Збройних Сил України, першого заступника начальника 
Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Повітряних Сил 
Збройних Сил України з 21 жовтня 2015 року, дата подачі заяв та комплекту 
відповідних документів до 25 жовтня 2015 року;

військових посадових осіб військової частини А1660 зі штатною 
категорією “молодший сержант” -  “старший сержант”, - з 01 лютого по 29 
лютого 2016 року;

військових посадових осіб військової частини А1660 рядового складу -  
з 01 березня по 30 квітня 2016 року.

Комплект документів для проведення перевірки, передбаченої Законом, 
складає:

власноручно написана заява та чотири ксерокопій зазначеної заяви;
копія паспорта громадянина України (з даними про призвшце, ім.’я по 

батькові, видачі паспорту та місце реєстрації) -  3 примірника;
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків -  З 

примірника;
копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за 2014 рік -  2 примірника.
витяг із послужного списку в частині проходження військової служби у 
Збройних силах України.

2. Військовим посадовим особам військової частини А1660, крім 
військовослужбовців строкової служби подати до відділення особового 
складу та стройового штабу власноручно написану заяву про те, що до них 
застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною 
третьою та четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки 
та оприлюднення відомостей щодо них та необхідний для проведення 
перевірки комплект документів.

Заяви та комплект наданих документів подати до відділення особового 
складу та стройового в десятиденний термін після початку проведення 
перевірки в частині.

3. Відповідальним за проведення перевірки визначити заступника 
начальника штабу -  начальника відділення особового складу та стройового 
штабу.

4. Заступнику начальника штабу -  начальнику відділення особового 
складу та стройового штабу:

забезпечити ознайомлення військових посадових осіб військової 
частини А1660 з цим наказом, аркуш ознайомлення з цим наказом та інші 
документи, що підтверджують факт ознайомлення особи з цим наказом 
зберігати у відділенні особового складу та стройового штабу;

копію даного наказу завірену встановленим порядком в день його 
видання разом з його електронною копією (у форматі рШ), надіслати до прес-
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центру командування Повітряних Сил Збройних Сил України для 
оприлюднення на офіційному сайті Міністерства оборони України;

інформацію передбачену пунктом 23 Порядку проведення перевірки 
достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 
частинами третьою та четвертою статті 1 Закону, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (у строки 
визначені вказаним пунктом), надсилати до прес-центру командування 
Повітряних Сил Збройних Сил України для оприлюднення;

Відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом, станом 
на кінець поточного місяця подавати до 28 числа кожного місяця до 
управління персоналом командування Повітряних Сил Збройних Сил 
України за формою визначеною додатком до наказу Міністерства оборони 
України від 23 лютого 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”.

5. Методичний супровід правових аспектів проведення перевірки 
передбаченої Законом покласти на юрисконсульта військової частини.

6. Помічнику командира частини з фінансово-економічної роботи -  
начальнику фінансово-економічної служби здійснити запит коштів на 
матеріальне забезпечення проведення заходів перевірки.

7. Начальнику центру інформаційних систем виділити одного 
військовослужбовця в розпорядження начальника відділення особового 
складу та стройового для узагальнення та формування електронних версій 
комплекту документів, які подаються для перевірки.

8. Командирам підрозділів
Забезпечити подання в роздрукованому та електронному вигляді до 

відділення по роботі з особовим складом та стройового заяв та комплекту 
документів для здійснення перевірки до 11 жовтня 2015 року щодо офіцерів 
прапорщиків та старшин

до 10 лютого 2016 року щодо військових посадових осіб військової 
частини А1660 зі штатною категорією “молодший сержант” -  “старший 
сержант”;

до 10 березня 2016 року щодо військових посадових осіб військової 
частини А1660 рядового складу.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Командир військової частини і 
полковник

10. Наказ довести до осо* :ової частини.

О.В.КОРОТКОВ


