
1ИIHICTEPCTBO ОБОРОНИ УКРДiНИ
нАкАз

комАндирА вrйськовоi чАстини л1952

,,f{ " квiтня 2016 року м. КиТв J{n И
Про початок проведення перевiрки
передбаченоТ Законом Украiни
uПро очиш{ення влади)) осiб
вiйськовоТ частини А|952

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про очищення влади> (далi - Закон),
Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою та четвертою cTaTTi 1 Закону
УкраТни кПро очищення влади> затвердженого постановою Кабiнету
N{iHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014 року J\Ъ 56З, наказу N{iHicTepcTBa
оборони Украiни вiд 2З лютого 2015 року NЬ 81 (зi змiнами) <Про початок
проведення у VIiHicTepcTBi оборони УкраТни та Збройних Сил УкраТни
перевiрки, передбаченоТ Законом Украiни <Про очищення влади)), вiйськових
посадових осiб, державних службовцiв, працiвникiв Збройних Сил Украiни>

НАкАЗУЮ:

1. Провести у вiйськовiй частинi А|952 перевiрку передýачену Законом
стосовно вiйськових посадових осiб частини, звiльнення яких з посад
належить до повноважень VIiHicTpa оборони УкраТни, застугIника MiHicTpa
оборони Украiни;

2. Провести у вiйсъковiй частинi А1952 перевiрку передбачену Законом
стосовно працiвникiв Збройних Сил УкраТни, якi виконують органiзацiйно-

розпорядчi чи адмiнiстративно-господарчi обов'язки, а саме:
- дiловод частини Лударець А.В.;
- бухгалтер фiнансово-економiчноТ служби Белявсъка Н.В.;
- бухгалтер фiнансово-економiчноi служби Закревська С.В.;
- завiдувач складу матерiально-технiчного вiддiлення Пискун О.В.;
- оператор ПЕО}rI Осадча Т.С.;

З. Перевiрку провести з 07 квiтня 2016 року, дата подачi ЗаЯВ Та

комплекту вiдповiдних документiв до 1З травня 2016 року,
Комплект документiв для проведення перевiрок, передбаченоТ Законом,

складас:
власноручно Еаписана заява та З ксерокопiй зазначеноТ заяви;



копlя паспорта громадянина Украiни ( Bcr заповненr сторiнки) - 3

примiрника;
копiя реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв - З

примiрника;
копiя декларацiТ про майно, доходи, витрати i зобов'язання

фiнансового характеру за2015 piK - 2 примiрника;
для вiйськовослужбовцiв - витяг з послужного списку;
для працiвникiв Збройних Сил Украiни - копiя трудовоi книжки;

4. Вiдповiдальним за проведення перевiрки визначити заступника
командира начагIъника облiково-операцiйноТ групи майора медичноТ
служби Найденко Л.П.;

5. Заступнику командира - начальнику облiково-операцiйноТ групи
майору медичноТ служби Найденко Л.П. копiю даного наказу разом з його
електронною копiсю (у форматi pdfl, а також нформацiю, передбачену
пунктом 2З Порядку проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою cTaTTi
1 Закону УкраТни uПро очиrцення влади)), затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 жовтня 2014 року Jф 56З надсилати до
Управлiння комунiкацiй преси та iнформацiю MiHicTepcTBa оборони УкраТни
на електронну адресу: newsmodu@gmail.com для оприлюднення;

Вiдомостi про хiд проведення перевiрки, передбаченоТ Законом, станом
на кiнецъ поточного мiсяця подавати до 2З числа кожного мiсяця до
Вiйськово-медичного департаменту N{iHicTepcTBa оборони Украiни за

визначеною формою додатку до наказу N{iHicTepcTBa оборони УкраТни вiд
2З.02.2015 року ЛЪ В1;

6. Методичний супровiд правових аспектiв проведення перевiрки
передбаченоТ Законом покласти на позаштатного юрисконсульта вiйськовоТ
частини капiтана Товстенка Ю.В.;

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника командира-
начальника облiково-операцiйноi групи майора медичноТ служби
Найденко Л.П.;

8. Наказ довести до ociб,_lttQ i'

Командир вiйсько"оi .пu9фЁ Д]iqЯС 4
пiдполковни к меди чноТ Сл.ý,жби
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