
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 

начальника державного  підприємства будинкоуправління № 2 квартирно-

експлуатаційного відділу    м. Хмельницького 

 

20.04.2015                               м. Хмельницький                                   № 30 
 

 

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 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 начальника Західного територіального 

квартирно–експлуатаційного управління від 15.04.2015 № 33 та наказу 

начальника КЕВ м. Хмельницький  від 18.04.2015р. № 81, – 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у державному підприємстві будинкоуправління №2 

Квартирно–експлуатаційного відділу м. Хмельницький (далі – ДП ,,БУ №2 

КЕВ м. Хмельницький”) перевірку передбачену Законом України “Про 

очищення влади” стосовно: 

 

працівників Збройних Сил України ДП ,,БУ №2 КЕВ м. 

Хмельницький”, які виконують організаційно-розпорядчі обов’язки чи 

адміністративно-господарчі обов’язки з 01 червня 2015 року по 30 

листопада 2016 року; 

осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у абзаці 

першому, цього пункту. 

 

2. Відповідальним за проведення перевірки, передбаченої Законом 

України “Про очищення влади” у ДП ,,БУ №2 КЕВ м. Хмельницький” 
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визначити юрисконсульта  ДП ,,БУ №2 КЕВ м. Хмельницький”  

працівника ЗС України  Арзянцеву  Анну Андріївну. 

 

3. Працівникам ДП ,,БУ №2  КЕВ м. Хмельницький” у десятиденний 

строк з дня початку проведення перевірки (01 червня 2015 року, 11- 20 

серпня 2016 року) подати відповідальному за проведення перевірки, 

передбаченої Законом України “Про очищення влади” у ДП ,,БУ №2  КЕВ 

м. Хмельницький”  власноручно 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 визначеною постановою Кабінету Міністрів України   від 

16 жовтня 2014 року № 563. 

 

4. Відповідальному за проведення перевірки  ДП ,,БУ №2  КЕВ м. 

Хмельницький”  забезпечити ознайомлення працівниками  ДП ,,БУ №2  

КЕВ м. Хмельницький”, у тому числі тих, які відсутні (знаходяться у 

відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках для 

догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності) з цим 

наказом, аркуш доведення наказу та інші документи, які підтверджують 

факт ознайомлення особи з наказом зберігати у відповідального за 

проведення перевірки, передбаченою Законом України  “Про очищення 

влади” . 

5. На виконання вимог п.5,6 наказу начальника Західного 

територіального квартирно–експлуатаційного управління від 15.04.2015 

№33 направляємо копію наказу про початок проведення перевірки.   

Відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом України  

“Про очищення влади” станом на кінець поточного місяця подаватимуться 

до 23 числа кожного місяця за підпорядкованістю за визначеною формою. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

7. Наказ довести до особового складу ДП “Будинкоуправління №2 

КЕВ м. Хмельницький”.  
 

 

Начальник  ДП ,, БУ №2 

КЕВ м. Хмельницького ”                                     БУЧКОВСЬКИЙ Ю.М. 

 

 

Зміст документа вимогам чинного законодавства відповідає. Негативних 

правових наслідків реалізації положень документа, у тому числі 

порушень законодавства, що можуть створити передумови для 

нанесення економічних збитків державі, не прогнозується. 
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ПОГОДЖЕНО : 

Юрисконсульт державного підприємства  

«Будинкоуправління №2 КЕВ м. Хмельницький»  працівник ЗСУ  

А.А.Арзянцева                      

“20” 04.15р. 

 

Проект наказу підготував: 

Головний інженер  ДП ″БУ №2  КЕВ м. Хмельницький″  працівник ЗСУ      

О.М.Довгань 

“20” 04.15р. 

 
 

 

 

 

 

 
 


