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Вiйськового KoMicapa
Вiнницького обласного вiйськового KoMicapiaTy

м. Вiнниця жп 171

п|.о провеfення у Вiнницькому
об.lасноltl вiйськовому KoMicapiaTi
перlеgi}rцrr. гlередбаченот Законом
\-KpaTHrr ,,Про очиlцення влади))

Вi_rповiдно до Закон1, УкраТни пПро очищення влади)), Порялку
пLrовеfення перевiрки достовiрностi вiдомостей шодо застосування заборон,
переrбачених частинами третьою i четвертою cTaTTi l Закону УкраТни uПро
оLtltшення влади)), затверд;ltеного гlостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
16.10.2014 Jф 56З, наказу MiHicTpa оборони УкраiЪи вiд2З.02.2015 Jф 81 оПро
початок проведення у N4iHicTepcTBi оборонлr Украiни та Збройнлrх Силах
\-краТни гlеревiрки, передбаченоТ Законом }rкраТни uПро очишення Bлallll)),
вiйськових посадових осiб, державних слух<бовцiв, riрацiвнитtiв Збройних Сил
УKpaiHl.r>

НАКАЗУtо:

1. Затвердити Графiк проведення перевiрки достовiрностi вiдомостей
шо_fо застос)/вання заборон, передбачених частинаN,{Lt третьою i четвертою
cTaTTi 1 Закону УкраТни пПро очиrцення владtt)) (далi Графiк) v Вiнницькому
об:rасноп,lу вiйськовоплу KoпlicapiaTi та райсlнних (lIicbKr,rx) вiйськових
KoirTicapiaтax ВiнницькоТ областi (додаток 1 ).

2. Провес,ги в Вiнн}iцькоNlу обласноп,тч вiйськово\l}, KoMicapiaTt, пepeBiprtv
стосовно особового складу, який займас ниItчепойrtенованi посадлt:

вiйс ькових копл icap i в районних (Mic ьки х) Bi l"rc blto вих копriсар i aTi в ;

застr,гlникiв вiйськових Koп,ricapiB рар"lонних (r,licbKlrx) вiйrськових
KorricapiaTiB:

нача:rьнtrкiв вiддiriв (вiллi"rень), гр),п, с-rr,,лб. цен,гра автоN,Iатизованих
засобiв r прав,,liння. о(liцерiв, вiдповiда,цьнllх за oKpeN,Ii напрямклr с-rу,кбовоТ
дiя,.tьностi:

.]ep7ItaBH lrx с;r,лtбовцiв:
пtrlаt_tiвнlrкiв Збройних Сил YKpaTHlt, яtti виконують органiзаuil"tно-

розпорядчi .tlt а:rriнiстратI.1вно-господарчi обов'язкtt;
осiб" якi пllетенf\,ють на заt"lняття посад. зазIIачених у абзацi дl]},го\I\, -

п'ятоп,tу цього п\,нкт\,.
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З. Перевiрку вiйськовосJ\,ъ.бовцiв.
час пцобiлiзацiТ не проводити.

{rа

призванi на вiйськову службу. пi:якi

начальнику групи по роботi з особовим складом та громадськiстю, вiйськовим
KoMicapaM районних (мiських) вiйськових KoMicapiaTiB органiзувати роботу
щодо недопущення в ходi проведення перевiрки порушень вiйськовот
дисциплiни та lrравопорушень, налагодити дiевий контроль за дiями особового
складу районних (мiських) вiйськових KoMicapiaTiB.

5. Помiчнику вiйськового KoMicapa з правовоТ роботи, начальнику
вiддiлення персон€Lлу органiзувати контроль та надання допомоги пiд час
вiдпрацювання документiв для проведення перевiрки та забезпечити виконаннrI
вимог чинного законодавства.

6. Начальнику вiддiлення гIерсоналу довести Графiп до особового cK-la_]\
Вiнницького обласного вiйськового KoMicapiaTy та районних (lticbKttx )

Bi й ськових ко п,tiсар iaTiB В i нни цькоТ областi.

7. Начальникаь,т вiддiлiв, вiддiлень та слу,;кб Вiнницького об-l;lсного
вiйськового копtiсарiату, вiйськовипt Koir,ticapal.r районних (мiських) Bit-tcbKt-lBttx
KoMicapiaTiB органiзуватr.r проведення перевiрки пiдпорядкованого осt]бt]вt]го
складy, зазначеного у пунктi 2 у визначенi Графiкоп,t терлriни.

ЗаЯВИ ОСобового складу про проведення перевiрки та запити Bil:tcbKoBllx
KoIl,ricapiaTiB до органiв державноТ влади надавати у вiдповiдностi до вI{\1сг
постаноВи Кабiнету N4iHicTpiB УкРаТни вiД 25.0З.2015 лъlб7 та зразкiв (:o:aTKtt
2, з).

Кол,tплеКт докуN,{ентiв длЯ проведеНня переВiрки надавати до раI"Iонних
(bricbklrx) органiв державIlот влади за ь,tiсцеп,t проживання особи, яка пiдrягас
перевiршi. вiдповiдно до перелiку цих органiв, затверд}кеноN,lу постановою
Кабiнетч Nz[iHicTpiB УкраТни вiд 16.10.2014 Л956З.

Вiдоп,tосТi прО хiд проведення перевiрки, передбаченоТ Законопt Украiни
uПрО очишценнЯ владtI)), cTaHoN,I на кiнецЬ поточногО ьтiсяця подавати до
вiнницького обrlасного вiйськового koшlicapiaTy (через вiддiлення персоIlалу) до
l5 Числа кожt-lого п,tiсяця за визначеною форплою (додаток zt).

В. Контроль за виконанням накаЗу покласти на начаJIьника вiддiленIUI
персонаIIу Вiнницького обласного вiйськового KoMicapa.

9. Наказ довести до особового складу в частинi, що стосуеться.

Тилtчасово вIIко н\ юч l{l"l

Bi нни! tького об-lасного
обов'язки вiйськового п

в i l'Tc ьково го Koпtic apiaTy
пiдполковнlIк м.л.лзиг.
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