ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3045
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
<£-&. 08.2015

м. Кузнецовськ

№ Л

Про початок проведення у військовій частині 3045 Національної гвардії України перевірки,
передбаченої Законом України «Про очищення влади», військових посадових осіб,
службовців та робітників військової частини 3045.

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
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 № 1025-р,
Наказу 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”, що додається.
2. Провести у військовій частині 3045 Національної гвардії України
перевірку стосовно:
військово-посадових осіб зі штатною категоріє «молодший сержант» «старшина» - з 25 січня по 26 лютого 2016 року;
військово-посадових осіб рядового складу - з 29 лютого по 14 березня
2016 року;
службовців та робітників, які виконують організаційно-розпорядчі чи
адміністративно-господарчі обов’язки, - з 14 березня по 21 березня 2016 року;
осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених в абзацах першому третьому цього пункту, - постійно.
3. Заступнику командира частини по роботі з особовим складом
організувати відправку інформації про початок проведення перевірки до пресслужби Головного управління Національної гвардії України для оприлюднення
на офіційному веб-сайті Національної гвардії України.
4. Відповідальними за проведення перевірки призначити: старшого
помічника начальника штабу (з обліку, комплектування та проходження служби

особовим складом), юрисконсульта частини та групу по роботі з особовим
складом.
Відповідальним
за проведення перевірки, передбаченої частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»,
призначити старшого помічника начальника штабу (з обліку, комплектування та
проходження служби особовим складом).
5. Першому заступникові командира частини - начальнику штабу
забезпечити доступ відповідальних осіб за проведення перевірки до особових
справ осіб, стосовно яких проводиться перевірка, щодо незастосування до них
заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України «Про
очищення влади».
Відповідно до пункту 24 Порядку забезпечити зберігання відомостей у
паперовій формі осіб, стосовно яких проводиться перевірка.
6. Відомості про хід проведення перевірки, передбаченої Законом України
“Про очищення влади”, подавати до 25 числа кожного місяця за
підпорядкованістю та до служби з питань запобігання і виявлення корупції та
проведення люстрації відділу адміністративно-аналітичної та правової роботи
апарату командувача Національної гвардії України за визначеною формою
згідно з додатком.
7. Заступнику командира частини по роботі з особовим складом
організувати:
відправку копії цього наказу у день його видання для оприлюднення на
офіційному веб-сайті Національної гвардії України;
надання, протягом трьох днів після надходження заяви щодо
незастосування до особи, стосовно якої проводиться перевірка, заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади», до прес-служби Головного управління Національної гвардії
України, для розміщення на офіційному веб-сайті Національної гвардії України
інформацію згідно з пунктом 23 Порядку.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
9. Наказ оголосити особовому складу військової частишм*''частині, до
його стосується.
Т.в.о. командира військової частини 3045
Національної гвардії України
підполковник

П.О.Жаріков

Перший заступник командира
частини 3045 —на^агїьник нгґабу
підполковник

І.БсВальдман
Внутрішні візи:

Надруковано: 1 прим.
Виконав: Медведюк
28.08.2015 року

Юрисконсульт війсм
капітан юстиції

3045

В.В.Редькович

