
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

Начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління
Збройних Сил України

ЗО.03.2015 м. Київ № 60

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,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у Головному управлінні та у підпорядкованих структурних 
підрозділах перевірку передбачену Законом України “Про очищення влади” 
стосовно:

військових посадових осіб Збройних Сил України, звільнення яких з 
посад належить до повноважень Міністра оборони України та першого 
заступника Міністра оборони України, з 01 вересня 2015 року по 30 листопада 
2016 року;

державних службовців Головного управління та підпорядкованих йому 
структурних підрозділів, працівників Збройних Сил України, 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 та 
другому цього пункту.

2. Відповідальними за проведення перевірки передбаченої Законом 
України “Про очищення влади” визначити у Головному управлінні:

-  за напрямок військовослужбовців заступника начальника відділу кадрів 
і стройового адміністративного управління підполковника ВОЛОШИНА І.В.;



за напрямок державних службовців та працівників Збройних Сил 
України старшого офіцера відділу кадрів і стройового адміністративного 
управління підполковника ШАХНА Д.В.;

У територіальних квартирно-експлуатаційних управліннях та 
підпорядкованим їм структурним підрозділам відповідальними за проведення 
перевірки передбаченою Законом України “Про очищення влади” визначити 
керівників кадрових органів.

3. Військовим посадовим особам та працівникам Збройних Сил України 
Головного управління у десятиденний строк з дня початку проведення 
перевірки (01 червня 2015 року, 11-20 серпня 2016 року) подати до відділу 
кадрів і стройового адміністративного управління 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. Начальникам управлінь, окремих відділів, служб та груп забезпечити 
ознайомлення військових посадових осіб та працівників Збройних Сил України, 
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 
відділі контролю адміністративного управління.

5. Копію даного наказу завірену встановленим порядком в день його 
видання разом з його електронною копією (у форматі pdf), відповідальному 
виконавцю надіслати до Управління преси та інформації Міністерства оборони 
України на електронну адресу: newsmodu@gmail.com або засобами АСУ 
“Дніпро” на адресу a-ps@dod.ua для оприлюднення.

6. Начальникам територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь в 
термін до 15 квітня 2015 року видати накази про початок проведення перевірки.

У разі відсутності технічної можливості для оприлюднення інформації 
(офіційного веб-сайту), копії наказу про початок проведення перевірки разом з 
його електронною копією (у форматі pdf), а також інформацію, передбачену 
пунктом 23 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, надсилати до Управління 
преси та інформації Міністерства оборони України на електронну адресу: 
newsmodu@gmail.com або засобами АСУ “Дніпро” на адресу a-ps@dod.ua для 
оприлюднення.

mailto:newsmodu@gmail.com
mailto:a-ps@dod.ua
mailto:newsmodu@gmail.com
mailto:a-ps@dod.ua


Відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом України 
“Про очищення влади” станом на кінець поточного місяця подавати до 25 числа 
кожного місяця за підпорядкованістью за визначеною формою (додаток).

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

8. Наказ довести до особового складу Головного управління та 
підпорядкованих йому структурних підрозділів.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 
Головного квартирно-експлуатаційного управління 
Збройних Сил України
полковник _----------------  _ ^ _  А.М.БЕРНАЗ




