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Про початок проведення у Березанському МВК 
перевірки, передбаченої Законом України «Про 
очищення влади», військових посадових осіб

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 Кабінет Міністрів України від 
16 жовтня 2014 року №563 (зі змінами), Плану проведення перевірок 
відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025- 
р, наказу Міністерства оборони України від 23 лютого 2015 року №81 «Про 
початок проведення у Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», 
військових посадових осіб, державних службовців та працівників Збройних 
Сил України та наказу Командувача Сухопутних військ Збройних Сил 
України від 19 листопада 2015 року №515 «Про початок проведення у 
Сухопутних військах Збройних Сил України перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади», військових посадових осіб,

НАКАЗУЮ:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення 
влади», щодо МІСЮРИ Максима Сергійовича -  оператора відділення 
військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Березанського 
міського військового комісаріату Київської області.

2. Визначити днем початку проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 ст. 
Закону України «Про очищення влади» стосовно вказаних у пункті 1 цього 
наказу осіб -  09 жовтня 2017 року.

3. Визначити відповідальною особою за проведення перевірки -  
головного спеціаліста відділення офіцерів запасу і кадрів Березанського МВК 
державного службовця СТЕПІВ Тетяну Сергіївну, а у разі її відсутності -
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державного службовця повідного спеціаліста командування МАДАШЄВУ 
Галину Собирівну.

4.0собам, зазначеним у пункті 1 цього наказу подати до відділення 
офіцерів запасу і кадрів Березанського МВК власноруч написані заяви про те, 
що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені 
частиною 3 або 4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та три завірені 
копії зазначеної заяви, а також копії паспорта громадянина України, копію 
ідентифікаційного коду, копію декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік у двох примірниках.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
6.Наказ довести до всього особового складу Березанського військкомату.

О.М.КРОТ


