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Про початок проведення перевірки, 
передбаченої Законом України 
“Про очищення влади”

Відповідно вимог 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 жовтня 2014 року №563, Плану проведення перевірок відповідно до 
Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р, наказу 
Міністра 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, працівників Збройних Сил України”,

НАКАЗУЮ:

1. Провести в Львівському обласному військовому комісаріаті та у 
підпорядкованих військових комісаріатах Львівської області перевірку, 
передбачену Законом України “Про очищення влади” стосовно.

державних службовців та працівників Збройних Сил України, які 
виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські 
обов’язки -  в період з 01 червня 2015 року по 30 листопада 2016 року;

військових посадових осіб, крім військовослужбовців строкової 
військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під 
час мобілізації -  в період з 01 вересня 2015 року по ЗО листопада 2016 року;

осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у абзаці другому 
та третьому цього пункту.

2. Відповідальним за проведення перевірки передбаченої Законом 
України “Про очищення влади” у Львівському обласному військовому 
комісаріаті призначити начальника відділення персоналу підполковника 
Приходька Г.1.
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3. Посадовим особам, зазначеним у абзацах другому та третьому 
пункту першого цього наказу у 10 денний строк з дня початку проведення 
перевірки подати до відділення персоналу обласного військового комісаріату 
власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються чи не 
застосовуються заборони визначені частиною третьою або четвертою статті 
1 Закону України “Про очищення влади”, про згоду на проведення перевірки 
та оприлюднення відомостей щодо них за формою, визначеною постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

4. Начальнику відділення персоналу обласного військового комісаріату 
копію даного наказу завірену встановленим порядком в день його видання 
разом з його електронною копією (у форматі рбі) надіслати до Управління 
преси та інформації Міністерства оборони України на електронну адресу 
пе\У8тосІи@8таі1.сот або засобами АСУ “Дніпро” на адресу а-р5@сккі.иа 
для оприлюднення.

5. Начальнику відділення персоналу обласного військового комісаріату 
забезпечити ознайомлення військовослужбовців, державних службовців та 
працівників Збройних Сил України обласного військового комісаріату, у 
тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних 
основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження грошового 
забезпечення (заробітної плати), навчальних відпустках, відпустках по 
вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та перебувають на 
листку непрацездатності) з цим наказом.

6. Військовим комісарам військових комісаріатів Львівської області в 
термін до 29 травня 2015 року видати накази про початок проведення 
перевірки у підпорядкованих військових комісаріатах, які довести до 
особового складу, зазначеного у пункті 5 цього наказу.

залишаю за собою.

військового комісаріату
М.С. САДОВСЬКИЙ




