
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ВИТЯГ з НАКАЗУ
командира військової частини А2393

01.10.2015                                 м. Одеса                                         №245

Про початок проведення перевірки,
передбаченої  Законом  України
“Про очищення влади”, військових
посадових  осіб,  державних
службовців,  працівників  Збройних
Сил України

Відповідно  до  вимог  наказу  Міністерства  оборони  України  від  
23 лютого 2015 року № 81, Закону України “Про очищення влади” 16 вересня
2014  року  №  1682-VII,  Порядку  проведення  перевірки  достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 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, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Графік проведення  перевірки достовірності  відомостей
щодо застосування заборон,  передбачених частинами 3 і  4 статті  1  Закону
України “Про очищення влади” в військовій частині А2393.

2. Начальнику управління персоналу – заступнику начальника штабу
управління військової частини А2393:

підготувати  Графік  проведення  перевірки  достовірності  відомостей
щодо застосування заборон,  передбачених частинами 3 і  4 статті  1  Закону
України “Про очищення влади” в військовій частині А2393;

розпочати та  провести перевірку стосовно військових посадових осіб
військової  частини  А2393,  крім  військовослужбовців  військової  служби за
призовом  під  час  мобілізації,  відповідно  до  затвердженого  Графіку  з
02.11.2015;
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розпочати  та  провести  перевірку  державних  службовців  військової
частини А2393, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-
господарчі обов’язки, відповідно до затвердженого Графіку з 05.10.2015.

3. Командирам  військових  частин,  військовим  комісарам  обласних
військових  комісаріатів  надати  до  управління  персоналу  штабу  військової
частини А2393 копії наказів та затверджених графіків проведення перевірки
достовірності  відомостей  щодо  застосування  заборон,  передбачених
частинами 3 і 4 статті 1 Закону України “Про очищення влади” до 14 жовтня
2015 року.

4. Відповідальним  за  проведення  перевірки  призначити  начальника
управління  персоналу  –  заступника  начальника  штабу  військової  частини
А2393.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

6. Наказ довести згідно розрахунку розсилки.


