
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

командира військової частини А1796 
(з основної діяльності)

25.01.2016 м. Коростень №1

Про початок проведення перевірки 
передбаченої Законом України 
“Про очищення влади” військових 
посадових осіб та працівників 
військової частини А 1796

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 
розпорядження 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 Сухопутних військ Збройних Сил України від 19 
листопада 2015 року №515 “Про початок проведення у Сухопутних військах 
Збройних Сил України передвіки, передбаченої Законом України “Про 
очищення влади”, військових посадових осіб, державних службовців та 
працівників Збройних Сил України,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у військовій частині А1796 перевірку передбачену Законом 
стосовно:



військових посадових осіб військової частини А1796, звільнення яких з 
посад належить до повноважень командувача Сухопутних військ Збройних Сил 
України, дата подачі заяв та комплекту відповідних документів до 28 лютого 
2016 року;

військових посадових осіб військової частини А 1796, звільнення яких з 
посад належить до повноважень командира військової частини А1796 крім 
військовослужбовців строкової військової служби в строк з 1 березня 2016 року 
по 1 квітня 2016 року;

працівників Збройних Сил України, які виконують організаційно- 
розпорядчі чи адміністративно-господарчі обов'язки, з 1 лютого 2016 року по 1 
березня 2016 року.

Комплект документів для проведення перевірки, передбаченої Законом, 
складає:

власноруч написана заява та шість ксерокопій зазначеної заяв; 
копія паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки) -  6 

примірників;
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків -  6 

примірників;
копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру за 2015 рік -  4 примірника.

2. Військовим посадовим особам військової частини А 1796, крім 
військовослужбовців строкової служби подати до відділу кадрів і стройового 
власноруч 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.

3. Відповідальним за проведення перевірки визначити начальника 
відділу кадрів і стройового та старшого помічника начальника відділу кадрів і 
стройового.

4. Старшому помічнику начальника відділу кадрів і стройового: 
забезпечити ознайомлення військових посадових осіб та працівників

Збройних Сил України військової частини А1796 з цим наказом, аркуш 
ознайомлення з цим наказом та інші документи, що підтверджують факт 
ознайомлення особи з цим наказом зберігати у відділі кадрів і стройового;

копію даного наказу завірену встановленим порядок в день його видання 
разом з його електронною копією (у форматі pdf) надіслати до прес центру 
Командування Сухопутних військ 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 Сухопутних військ 
Збройних Сил України для оприлюднення;

відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом, станом 
на кінець поточного місяця подавати до 20 числа кожного місяця до управління 
особового складу Командування Сухопутних військ 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, державних службовців, 
працівників Збройних Сил України”.

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


