
Про початок проведення переві-
рки передбаченої Законом Укра-
їни «Про очищення влади» 

                                                            
 

Міністерство оборони України 
Н А К А З 

Начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця 
(з адміністративно-господарської діяльності та по технічній частині) 

 
17 квітня 2015 року                    м. Вінниця                                 № 70 
 

 
 
 

 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади», Порядку 
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 
передбачених частинами третьою та четвертою  статті 1 Закону України 
«Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету міністрів Укра-
їни від 16 жовтня 2014 року, Плану проведення перевірок відповідно до За-
кону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р,  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести у квартирно-експлуатаційному відділі м. Вінниця (далі КЕВ) 

перевірку передбачену Законом України «Про очищення влади» стосовно: 
 
-  працівників Збройних Сил України, підпорядкованих КЕВ, які вико-

нують організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі обов’язки з 
01 червня 2015 року по 30 листопада 2016 року; 

- Осіб, які претендують на зайняття посад, за якими передбачено вико-
нання  організаційно-розпорядчих та адміністративно-розпорядчих обов’яз-
ків  з 01 червня 2015 року по 30 листопада 2016 року; 
 

2. Відповідальним за проведення перевірки передбаченою Законом Укра-
їни «Про очищення влади» у КЕВ м. Вінниця визначити працівника ЗС Укра-
їни інженера з підготовки кадрів ХМАРУ О.І.  



3. Працівникам Збройних Сил України, підпорядкованих КЕВ, які вико-
нують організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі обов’язки з 
дня початку перевірки  (01 червня 2015 року, 11-20 серпня 2016 року) подати  
інженеру з підготовки кадрів ХМАРІ О.І. власноручно написану заяву про те, 
що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені части-
нами третьою та 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 жовт-
ня 2014 року № 563. 
 

4. Заступнику начальника відділу КЕВ м. Вінниця – головному інженеру 
майору ГАВРИЛЮКУ І.В забезпечити ознайомлення працівників Збройних 
Сил України, підпорядкованих КЕВ, які виконують організаційно-розпорядчі 
та адміністративно-розпорядчі обов’язки, у тому числі тих, які відсутні (зна-
ходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпу-
стках для догляду за дитиною та перебувають на листку непрацездатності 
тощо) з цим наказом, аркуш доведення наказу та інші документи, які підтве-
рджують факт ознайомлення особи з наказом зберігати у інженера з підгото-
вки кадрів у робочому кабінеті. 
 

5. Копію даного наказу, завірену встановленим порядком в день його ви-
дання разом з його електронною копією (у форматі pdf), відповідальному ви-
конавцю 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. Відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом Украї-

ни «Про очищення влади» станом на кінець поточного місяця подавати до 24 
числа кожного місяця за підпорядкованістю за визначеною формою (дода-
ток).  
 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
відділу КЕВ м. Вінниця – головного інженера майора ГАВРИЛЮКА І.В.; 

 
8. Наказ довести до особового складу в частині що стосується;    

 
  

 
Начальник квартирно –  
експлуатаційного відділу м. Вінниця  
       /підпис/                                           В.В.КАСЬЯН 
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