НАКАЗ
КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 3044
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
.08.2015

м. Южноукраїнськ

№

Про початок проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»
щодо військових посадових осіб, робітників, службовців
військової частини
3044
Національної гвардії України

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), та Плану проведення перевірок
відповідно до закону України «Про очищення влади», затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025р, на виконання наказу командувача Національної гвардії України від
19.08.2015 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 перевірку стосовно осіб, звільнення
яких з посад належить до повноважень командира військової частини:
військових посадових осіб військової частини - з 01 грудня 2015 по ЗО
листопада 2016 року;
службовців та робітників, які виконують організаційно-розпорядчі чи
адміністративно-господарчі обов’язки - з 01 грудня 2015 по 30 листопада 2016
року;
осіб, які претендують на зарахування до списків військової частини постійно.
3. Старшому помічнику начальника штабу (з обліку, комплектування та
проходження служби особовим складом) підготувати та надати до служби з
питань запобігання і виявлення корупції та проведення люстрації відділу
адміністративно-аналітичної та правової роботи апарату командувача
Національної гвардії України необхідний комплект документів для проведення
перевірки, передбаченої Законом, військових посадових осіб військової
частини, звільнення яких належить до повноважень командувача Національної
гвардії України.
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4. Відповідальною особою за проведення перевірки визначити старшого
помічника начальника штабу (з обліку, комплектування та проходження
служби особовим складом).
5.
Юрисконсульту частини довести до особового складу частини
положення Закону України «Про очищення влади» та в день видання цього
наказу довести його до відома військових посадових осіб та службовців
частини.
6. Військовим посадовим особам та службовцям частини, стосовно яких
здійснюється перевірка, подати до стройової частини наступні документи:
- власноручно написані заяви про застосування або незастосування до
них заборон, визначених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та
оприлюднення відомостей щодо неї (згідно з додатком 1 або додатком 2 до
цього наказу) в електронному форматі (у форматі pdf) та 4 примірники в
паперовій формі;
- засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про
ім’я,
прізвище
та
по
батькові,
видачу
паспорта
та
місце
реєстрації, - 3 примірники;
- засвідчені копії документа, що підтверджує реєстрацію в Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків - 3 примірники;
- засвідчені копії Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, установленою
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», в електронному
форматі (у форматі pdf) та 2 примірники в паперовій формі;
- для військових посадових осіб військової частини - витяг із послужного
списку в частині проходження військової служби;
- для службовців військової частини - засвідчену копію трудової книжки.
7. Заступнику командира частини по роботі з особовим складом
надіслати копію цього наказу разом з його електронною копією (у форматі pdf), а
також інформацію, передбачену пунктом 24 Порядку до управління кадрової
роботи Головного управління Національної гвардії України, в електронній формі
(скановані копії у форматі pdf) на електронних носіях - до прес-служби Головного
управління Національної гвардії України для оприлюднення на офіційному веб-сайті
Національної гвардії України.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю^за собою.
9. Наказ довести до особового складу в .частині, що його стосується.
Командир військової частини 304^
підполковник
/
'
Перший заступник командира
військової частини 3044 - начальник штабу
майор
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О.М. Худолій

Р.С. Солдатенко

