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Хто є хто

Останнім часом в мережі "Інтернет"
з’явилося багато "зазивалок" до військових
кидати позиції та їхати на Київ. Про одного з
авторів таких закликів, який прикидається
військовим і не мав до арміїї жодного стосунку,
служив начальником КШМ в «Донбасі». Тобто
возив Семенченка, топив пічку і наливав каву...
Шевченко Євген Сергійович
(на фото в чорній майці),
народився 2 лютого 1983 року в
місті Києві, громадянин України,
протягом останніх п'яти років
проживає на території України,
освіта загальна середня, начальник
командно-штабної машини,
окремий батальйон спеціального
призначення «Донбас»
Національної гвардії України,
безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня.
Власник, засновник у ТОВ
Жодним чинам не маю на меті
"Сервіс-Солюшн ЛТД"
образити добровольців взагалі і
(комплексные решения в области ивентдобровольців "Донбасу" зокрема. Мова
менеджмента, конференц-сервиса и
піде про авантюристів, які нажили дурної делового туризма.)
слави на махінаціях з добровольними
Власник , засновник у ПП
внесками в касу свого добробату, а коли "Охоронне підприємство безпека
потік грошей закінчився - пішли у
бізнесу" (Проведення розслідувань та
політику.
забезпечення безпеки)
Далі мовою оригіналу:
2015 р.
Пару слов про "бескорыстных
Завершив службу в Батальйоні
ветеранов АТО", которые топят на
спеціального призначення НГУ "Донбас»
камеры за михомайдан. На самом деле
Працює у ПП "Охоронне
околополитический предприниматель,
підприємство безпека бізнесу" та ТОВ
связанный с "охранным бизнесом"...
"Сервіс-Солюшн ЛТД".

2014 р.
Оператор группы анализа и
координации действий батальона
специального назначения "Донбасс"
(НГУ)
Кандидат у народні депутати
України на позачергових виборах
народних депутатів України 26 жовтня
2014 року по одномандатному виборчому
округу №66. Самовисування.
(Житомирська область, Центр – місто
Малин. Межі: місто Малин,
Брусилівський, ВолодарськоВолинський, Коростишівський,
Малинський, Народицький,
Радомишльський, Черняхівський
райони.)
Не обраний (8.58% (7 955))
Балотування
2015 - Київська міська рада 8-го
скликання: Самопоміч (Не обраний).
2014 - Верховна Рада 8-го
скликання: само висування (Не обраний).
Раніше: Арт-Пикник Славы
Фроловой
За матеріалами
"Військового кур’єра України"
(http://mil.co.ua/)
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Ми і закон

Політичні права і свободи
громадянина – важлива складова
розвинутого демократичного
громадянського суспільства.
Політичні права громадянина
України в повному обсязі гарантуються і
військовослужбовцям.
У той же час у нашій країні, діють
норми, які передбачають обмеження
політичних прав військовослужбовців.
Ці обмеження стосуються участі в
політичній діяльності, участі у мітингах,
демонстраціях, страйках та особливостей
реалізації виборчих прав
військовослужбовців.
Законом України “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей” встановлено, що
військовослужбовці не можуть бути
членами будь-яких політичних партій або
організацій чи рухів, організація
військовослужбовцями страйків і участь
у їх проведенні не допускається.
Зокрема, ст. 17 Закону України “Про
Збройні Сили України” передбачає, що
військовослужбовці зупиняють членство
у політичних партіях та професійних
спілках на період військової служби.
Вони можуть бути членами громадських
організацій, статутні положення яких не
суперечать засадам діяльності ЗС
України і можуть брати участь в їх роботі
у вільній від обов'язків військової служби
час, коли вони вважаються такими, що не
виконують обов'язків військової служби.
Крім того, Конституцією України не
допускається створення і діяльність

постійній основі, зараховується до
вислуги років на військовій службі. Після
закінчення строку повноважень у
місцевій раді військовослужбовець
направляється в розпорядження
військового формування, де він проходив
службу до обрання, для подальшого
проходження служби на попередній
посаді, а за її відсутності - на інший
рівноцінній посаді.
Народний депутат України, який є
військовослужбовцем, на строк
виконання депутатських повноважень
прикомандировується до Верховної Ради
України із залишенням на строк
виконання депутатських повноважень на
військовій службі. Після закінчення
повноважень народного депутата України
він направляється в установленому
організаційних структур політичних
порядку в розпорядження відповідного
партій у військових формуваннях
військового формування для подальшого
Закон визначає права
проходження служби на попередній або,
військовослужбовців щодо участі у
за його згодою, на іншій, не нижчій ніж
виборчому процесі.
попередня, посаді.
Військовослужбовці - громадяни
Військовослужбовці мають право
України, які проходять службу на
оскаржити в суд незаконні дії військових
території України, беруть участь у
посадових осіб і органів військового
всеукраїнському і місцевих
управління.
референдумах, обирають і можуть бути
Військовослужбовці мають рівне з
обраними до відповідних місцевих рад та усіма громадянами України право виїзду
інших виборних державних органів
за кордон.
згідно з Конституцією України.
Військовослужбовцю гарантується
Військовослужбовцям, які
недоторканність особи. Він не може бути
балотуються кандидатами у народні
арештований інакше, як на підставі
депутати, депутати місцевих рад, їхні
судового рішення або з санкції прокурора
командири (начальники) повинні
чи наказу командира, винесеного
створювати належні умови для
відповідно до Дисциплінарного статуту
здійснення цього права.
Збройних Сил України.
Військовослужбовці, обрані на
Ілля ПОГОРІЛЬСЬКИЙ
виборні посади до
місцевих рад, на
яких вони
працюють на
постійній основі,
прикомандировую
ться до
відповідних
місцевих рад із
залишенням на
військовій службі.
Час роботи
військовослужбов
ця на виборній
посаді в місцевій
раді, на якій він
працює на

Хочеш до них - рапорт на стіл

Усі ми солдати України, незважаючи на чини і ранги. Цей Бойовий бюлетень підготовлено саме для Вас. Нам важливі Ваші думки і переживання. Напишіть нам про це.
Ваші фотографії і статті ми опублікуємо у наступних номерах.
Наші контакти: е-mail: vspr22@ukr.net; www.facebook.com /Бойовий бюлетень-350122962046015

