
М І Н І С Т Е Р С Т В О   О Б О Р О Н И   У К Р А Ї Н И  

Н А К А З 

КОМАНДИРА   ВІЙСЬКОВОЇ   ЧАСТИНИ   А1065 
(з адміністративно-господарської діяльності та по технічній частині) 

 

14 квітня 2016 року               м. Житомир      № 66 

 

 

 

Про проведення у військовій частині А1065 

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 

16.10.2014 №563, наказу Міністра оборони України від 23.02.2015 №81 “Про 

початок проведення у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України 

перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, військових 

посадових осіб, державних службовців, працівників Збройних Сил України, 

розпорядження директора Військово-медичного департаменту Міністерства 

оборони України від 24.02.2016 №249/6/1232, вихідного №847 від 11.03.2016 р. 

начальника Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Затвердити графік проведення перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 

Закону України “Про очищення влади” (далі Графік) у військовій частині А1065 

(додаток 1, 2). 

 

 2. Провести  у військовій частині А1065 перевірку стосовно особового 

складу, який займає нижчепойменовані посади: 

 начальників відділень, груп, служб, офіцерів, відповідальних за окремі 

напрями службової діяльності, військовослужбовців військової служби за 

контрактом; 



 працівників Збройних сил України, які виконують організаційно-розпорядчі 

або адміністративно-господарські обов'язки;  

 осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у абзаці другому-

четвертому цього пункту. 

 

 3. Заступнику начальника госпіталю по роботі з особовим складом: 

 забезпечити оприлюднення інформації про початок проведення перевірок 

шляхом її розміщення на офіційних WEB-сайтах. У разі відсутності технічної 

можливості для оприлюднення інформації (офіційного WEB-сайту), копію наказу 

про початок проведення перевірки разом з його електронною копією (у форматі 

pdf), а також інформацією, 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 

автоматизованої системи управління “Дніпро” на адресу    a-ps@dod.ua для 

оприлюднення;  

протягом трьох днів розміщати на  офіційному WEB-сайті Міністерства 

оборони України інформацію згідно з пунктом 23 Порядку проведення перевірки 

достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 

третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”; 

організувати роботу щодо недопущення в ході проведення перевірки 

порушень військової дисципліни та правопорушень, налагодити дієвий контроль 

за діями особового складу військової частини. 

 

4. Відповідальними за проведення перевірки призначити адміністративну 

групу. 

 

5. Помічнику начальника госпіталю з правової роботи, начальнику 

організаційно-методичної групи, начальнику адміністративної групи організувати 

контроль та надання допомоги під час відпрацювання документів для проведення 

перевірки та забезпечити виконання вимог чинного законодавства. 

 

6. Начальнику адміністративної групи розробити та довести до 

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України військової частини 

А1065 графік проведення перевірки (Додаток 1). 

 

7. Начальникам відділень, груп та служб організувати проведення перевірки 

підпорядкованого особового складу, зазначеного у пункті 2 у визначені Графіками 

терміни. 

Заяви особового складу про проведення перевірки до органів державної 

влади надавати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.03.2015 №167.  
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Документи для проведення перевірки військовослужбовцям надавати до 

адміністративної групи у комплекті, передбаченому законом. 

 

 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

9. Наказ довести до особового складу частини, що його стосується. 

 

 

 

Командир військової частини А1065 

полковник медичної служби              О.М.СЕРЕБРЯКОВ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


