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Про початок проведення перевірки відповідно до Закону України «Про 

очищення влади» військових посадових осіб Служби зовнішньої розвідки 

України 

 

На виконання вимог Закону України «Про очищення влади» (далі –

Закон), 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 (зі змінами) (далі – 

Порядок), Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про 

очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 16 жовтня 2014 року №1025-р (зі змінами),  

НАКАЗУЮ: 

 

1. З 23.09.2019 розпочати у Службі зовнішньої розвідки України 

перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою і четвертою статті 1 Закону (далі – перевірка) стосовно 

військових посадових осіб. 

2. Проведення перевірки здійснювати відповідно до вимог законодавства 

у сфері охорони службової інформації та державної таємниці. 

3. Начальнику Управління кадрів: 

до 20.09.2019 організувати складення списків військових посадових осіб; 

протягом десяти днів з дня початку перевірки організувати  

прийняття від військових посадових осіб відповідних заяв про 

застосування/незастосування заборони, передбаченої Законом (далі – заява); 

4. Надати повноваження першому заступнику та заступникам Голови 

Служби зовнішньої розвідки України щодо підписання запитів про 

проведення перевірки стосовно військових посадових осіб незалежно від 

структурних підрозділів, діяльність яких спрямовують, координують та 

контролюють. 

5. Управлінню міжнародного співробітництва та стратегічних 

комунікацій Апарату Голови забезпечити оприлюднення цього наказу на 

офіційному веб-сайті Служби зовнішньої розвідки України. 

6. Начальнику Режимно-секретного управління забезпечити невідкладне 

ознайомлення керівників структурних підрозділів відповідно до списку 

розсилання у день підписання цього наказу. 
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7. Керівникам структурних підрозділів забезпечити: 

доведення цього наказу в день його отримання до підпорядкованих 

військових посадових осіб під особистий підпис;  

фактичне надходження заяв військових посадових осіб до Управління 

кадрів. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

9. З наказом ознайомити заступників Голови Служби, керівників 

структурних підрозділів, а також інших співробітників Служби зовнішньої 

розвідки України в частині, що стосується. 

 

 

Голова Служби  В. Бухарєв 

 

 


