НАКАЗ

К О М А Н Д И Р А В ІЙ С Ь К О В О Ї Ч А С Т И Н И 2276
Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О Ї ГВАРДІЇ УКРА ЇН И

О&Р.08.2015

м. Охтирка

№

Про початок проведення перевірки,
передбаченої Законом України ..Про
очищення
влади".
військових
посадових
осіб.
службовців,
робітників військової частини 2276

Відповідно до Закону України „Про очищ ення влади", Порядку
проведення перевірки достовірностей відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ..Про
очищення влади'’, затвердженого Постановою Кабінету М іністрів України від
16 жовтня 2014 року № 563 (далі - Порядок), Плану проведення перевірок
відповідно до Закону України „Про очищення влади", затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ Ю25-р, Плану проведення перевірки достовірності відомостей щодо
застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою е т а п і І
Закону України „Про очищення влади", затвердженого наказом командувача
Національної гвардії України від 19 серпня 2015 року № 460
НАКАЗУЮ :
1. Затвердити План проведення перевірки достовірності відомостей
щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою
статті 1 Закону України „Про очищення влади" (далі - План), що додасться.
2. Провести у військовій частині 2276 перевірку стосовно:
- службовців та робітників, які виконують організаційно-розпорядчі та
адміністративно господарчі обов'язки, - 27 квітня 2016 року;
- військових посадових осіб, право звільнення яких належить до
повноважень командира військової частини, з 02 березня 2016 по 30 листопада
2016 року.
3. З метою суворого дотримання вимог порядку проведення перевірки:
3.1. Начальнику юридичної служби родів військ і служ б капітану юстиції
Білері Ю.П.:
- провести заняття з особовим складом частини по доведенню вимог
Закону України „Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки. Плану
проведення перевірок. Плану проведення перевірки, затвердж еного наказом
командувача Національної гвардії України від 19 серпня 2015 року № 460,
Порядку проведення перевірки, затвердженого цим наказом.

- у встановлені Планом терміни подати до кадрового органу частини
витяги з единого державного реестру осіб, щодо яких застосовано положения
Закону України „Про очищення влади’' на військовослужбовців, службовців та
робітників частини, які підлягають перевірці, для долучення до їх особових
справ.
3.2. Військовим посадовим особам військової частини 2276, службовцям
та робітникам, які виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно
господарчі обов’язки:
1) Звільнення яких належить до повноважень командувача Національної
гвардії України, у терміни, визначені у Плані подати до кадрового органу
частини:
- власноручно написану заяву та 4 її копії;
- копії сторінок паспорту громадянина України з даними про прізвище,
ім'я та по батькові, видачу паспорта, місце реєстрації та копію документа, що
підтверджує реєстрацію у Д ержавному реєстрі фізичних осіб - платників
податків - 3 примірники;
- копії декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру за минулий рік, - 3 примірники.
2) Звільнення яких належить до повноважень командира військової
частини 2276, у терміни, у терміни, визначені у Плані подати до кадрового
органу частини:
- власноручно написану заяву та 2 її копії;
- копії сторінок паспорту громадянина України з даними про прізвище,
ім'я та по батькові, видачу паспорта, місце реєстрації та копію документа, що
підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі ф ізичних осіб - платників
податків, 2 примірники;
- копії декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру за минулий рік, - 2 примірники.
3.3.
Командирам
підрозділів
надати
практичну
допомог)
підпорядкованому особовому складу у виготовленні електронних форм
вказаних документів (скановані копії у форматі рсІОта подати їх на електронних
носіях (оптичних дисках CD-R) на 100% особового складу підрозділів, який
підлягає перевірці, до кадрового органу у встановленні Планом терміни.
3.4. Старш ому помічнику начальника штабу (з обліку, комплектування та
проходження служби особовим складом) майору Рудю Л.І І.:
- організувати виготовлення витягів із послужних списків в частині
проходження військової служби та копій трудових книж ок на осіб, шо
підлягають перевірці;
- організувати та забезпечити своєчасне направлення встановленого
пакету документів в паперовому та електронному вигляді (на електронних
носіях ) для проведення перевірки посадових осіб військової частини 2276
(звільнення яких належить до повноважень командувача І Іапіональної гвардії
України) до служби з питань запобігання і виявлення корупції та проведення
люстрації відділу адміністративно-аналітичної та правової роботи апарат)
командувача Національної гвардії України відповідно до встановлених
термінів.
- організувати та забезпечити своєчасне направлення встановленого
пакету документів для проведення перевірки посадових осіб військової частини
2276 (звільнення яких належить до повноважень командира частини) до
органів, які проводять перевірку відповідно до встановлених термінів.

відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом Україн
„Про очищення влади’’, подавати до 25 числа кожного місяця до служби з
питань запобігання і виявлення корупції та проведення люстрації відділ)
адміністративно-аналітичної та правової роботи
апарату
командувача
Національної гвардії України за визначеною формою.
4. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.
5. Наказ оголосити особовому складу в частині, що його стосується.

Т.в.о. командира
підполковник

в ій с ьк о е

Т.в.о. першого заступник*
підполковник

В.П. Хорошун

начальника иггабу
Р.О. Калюжний

