
л!IttlcTlP( тво оБороtlи ! tiP{itlll

нАкА]

коNlан!ира вiйськовоi qастпяи Аl:}З0
(з ociroBHoi д1,Ii bHocтi)

О{ 0120Iб м, Очакiв
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Вiлllов'дно до Закону Украiни "Про очищсння B]a;lH" (да]i - Закон),
llч].д<. провсJсhr1 llepeBlpbl JoclUBlptso(]| вlдо!ос еи Lодо 1Jсlос)в.н 9

заборон. пе!едбачепих частипа[!и Tpcтbolo та чеr,верrоIо стаm l Закову
Учаi'нп "llро очицевля влади" затверлженоrо поставовою Каб;lет Мiлiсlрis
\lра,rив: |, }.oBlb9 ]0l4 po(l N)oj, П. аь. l роu< |.1lllc l (певlро \ в lloBlllo
jlo Заtояу Украiяи "Про очицеяня влади'', затвердя@ного розпорядкепня
КабiвеD. Мшiсlрiв У{раiЪ! вiд lб ховтня ]0l4 року Nq]025 р, лаказt
MiHicTepcTBa оборовл yкpantп вiд 2З лютого 20]5 рок! -ф8l "Про почато(
проведенпя у Мiнiстерсrвi оборони Учаiяп та Збройsих cmra\ УФаlflи
перевiрки, передбаченоi Закопом Украi!л "Про оФUrешя вла.цп", в;Йсъкових
посадових осiб, державних сл),жбовцiв! працiвпихiв ЗброЙви)i Сип У$аЙ!",
наказу команд!,вача Вiйськово-Морськr\ Сш Збройних Спл Укра'il{и вiд ],1

сiчяя 20lб рок) N!r](] "П!о початок проведеян, у Вiйськово-Nlорськл\ Сипах
Збройнлх Сил УчаЬп передвiкr. передбачеяо] Законом Укра'iни *Лро

Еiйськових лосмови\ осiб. держзвих с]у,(6овцjв та
працiвникiв Збройних Сил Украiни,

НАкАзУюj

],l'iровестд I вGськовiй частлнi А]4]0 перевiрку передбачеху Зrко!о
clocoвHo: вiйсъковп\ посадовйх осiб вiйськовоi частш Аl4з0. lвпrьнення якпх
] посал налеriить ло повнова*ень комая]1увача Вiйсъково-морсьхих Сил
iороilh/\ ( ч. УьтJlчи, лJ,а llоlJч, вj-повl,н \ lo$leJliB
до ]] квiтtя 2016 року] вiйсьlовхх лосадоsих ocj6 вjйськоiоi часr ни AI.1:]0,
rвjjlьнеяяя яких з посад напежrть до повноважень комаtдира вiйсъковоi



частияи Аl4З0 в сцок з 04 квiтня 20Iб poKr ло l l шiтflя 20lo роý. КоNrrект
доцтевтlв дл, проведешя перевiрки, передбачеЕоi Законоlt. склада.
в,lасtsор\ | rd lиlddJ ,аqвd |J Ul( ь к!(рJко,iй {о ll! lJ.lорld
гроvадяпяа Украlяи (Bci заповяеяi сторiнкп) - l прямiрнлк] kопiя
ре€сФацiiiно.о ноуера облiкоRоi карlкл платниm попаткjв - 1 примiрпикi копiя
дскларацii про !аЙпо- iоходи, ви]рати i зобов'rзання фiяансового харiбер),за
]0l5 piK l приыiря!к

З, Застулнику коуавдлра частпни з ви\овноi роботл забезпечити
ознайо\tлення вiйськовлх посалових осiб вiйсъкпвоi састпви А]4]0 ] ]lйм

пl всг,7(} nlb фlп о, виом,кнF, особ llytj нJьаtJч 16(рlldlи 1

в_ловilа,lоhJl., BllbolJsJq - ld6}, holilo-dolo ldьd* ]iBlPeH\
поряд(оNl в день його в,даняя разоы з його елеiароввою коп;.ю (! ФорLатi pdr)
до Улравлiн!, лреси та iяфорitацii MiHicTepcaвa оборови Украiни ]:Uбt

оприлюдяенвя на офilliйноNl! сайтi MiBicTcpcTBa обороffи yr?anqi iяфор,ацiю
гере, бdllе,ц п)llчlп! ]J ПорqlN\ провс leнl q геревlрtsи ,.\,ob.plojll
вiдоцосr€й цодо засrос}Еання rабороtl. передбачеllих частпвами тстюю та
чствертою стапi l Заколу, затверд,{евого лоставовою Кабiнсl) MiHic]piв
Украiни вiд ]б жовтня 20l4 рок} Nq56З (} строки визначенi вкаrани\1 пунктоi{).
надсшати до лрес ценцу Вlйськово МорсьRи\ Си,l Збройниl Сил Украiни дu
опршюднення; вiдомостi про хiд проведеяm леревjркп. передбасеноi законом.
oTaHoNt па кiнсць потоq!ого iсяця подавати до 28 сисла kожного ,licrm до
уllраsлiнвя особового смаду Комаягуваяяя Вiйсъково Морських Сил
Збройних Сил Украiни за форfrlою визначеною додатко\1 до нака]],-
MigicTePcTBa оборонй Украiнл вlл 2] J]юrого 2015 року IriB] "Про по.йток
проведення у Miнicl\эpcтBi обороrui Украi!и та ЗбройЕпх Сплах Украiйп
llUр(вiрN! пе!е,П:1,1еl,о'Lкоl,п! \ lгз,нl, Про о,lишеlнý B,lJ]ll", в,йсь\ови1
посадовях. дерr(авнпх сjlухбовцiв. лрацlвfl икiв Зброl'iu!х Сuл yлpai,l!'',

4. Вiйськовим посадовим особам вiйськовоi частиял AI4]0 подат,
а\.\пчllь\t^vл'lиpаЧас'ичиlви\oвtsJipoбo.]в''Фhop\

частплоlо третьо!о та четвертою стапi l Закояу, про згопt аа lрохо;rLлелля
перевiрки та оприJ'юiffелля вiдомостей цодо яхх та необхi!впй &rя
проведевня пстевiркi комп]см докуsеятiв,

2 Вiдповiд!льЕиц за провсде!пя перев'рки
копIаЕдпра qаспвл з виховяо' роботи

l(oмnonb $ викояrннлtrl
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R п HlKo]lACllKO


