Закон України «Про запобігання корупції»
Стаття 58. Результати проведення спеціальної перевірки

1. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником
органу, що проводив перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його
обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу
функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит,
у семиденний строк з дати надходження запиту.
Під час проведення спеціальної перевірки між органами (підрозділами), які її
проводять, можуть здійснюватися взаємодія та обмін відомостями щодо особи,
зокрема щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких
становить державну таємницю. Такі взаємодія й обмін здійснюються у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
2. Рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні (обранні)
на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей
у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення
спеціальної перевірки, надається можливість претенденту на посаду протягом
п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити
таку розбіжність.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про
претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам
для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення
(обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду
вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених
документів або неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який)
здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих
днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у
призначенні (обранні) на посаду.
Особа, щодо якої за результатами спеціальної перевірки встановлено
обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду,
вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку.
Повноваження особи, зазначеної в абзаці восьмому частини першої статті 56
цього Закону, достроково припиняються без припинення повноважень депутата
ради, а відповідна особа звільняється з відповідної посади без прийняття рішення
відповідної ради у випадку, якщо вона не пройшла спеціальну перевірку або не
надала у встановлений цим Законом строк згоди на проведення спеціальної
перевірки.
Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами
спеціальної перевірки може бути оскаржено до суду.
3. Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації
готує довідкупро результати спеціальної перевірки за формою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України. Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади

судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України,
Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, таку довідку готує
відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України, Апарату
Верховної Ради України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на
ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з
результатами перевірки можуть подати відповідному органу державної влади,
органу місцевого самоврядування свої зауваження у письмовій формі. Ці
зауваження підлягають розгляду у семиденний строк з дня їх надходження.
Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її
проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять
державну таємницю.
Документи, що були подані особою, яка претендувала на зайняття посади, для
проведення спеціальної перевірки, у разі призначення (обрання) її на посаду
передаються для зберігання в особовій справі, а в разі відмови у призначенні
(обранні) на посаду повертаються цій особі під розписку, крім випадків, коли
встановлено неправдивість цих документів, та інших випадків, передбачених
законом.
Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів,
поданих особою, або до особової справи, якщо прийнято рішення про її
призначення (обрання) на посаду.
Стаття 59. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або

пов’язані з корупцією правопорушення
1. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної,
дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких
застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням
корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та
ведеться Національним агентством. Відомості про осіб, які входять до особового
складу органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи
контррозвідувальну діяльність, належність яких до вказаних органів становить
державну таємницю, та яких притягнуто до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень, вносяться до розділу з обмеженим доступом Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення.
Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення, порядок його формування та ведення
затверджуються Національним агентством.
Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних
осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з
вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення,
протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації

України до Національного агентства електронної копії рішення суду, яке набрало
законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення вносяться до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження до
Національного агентства від кадрової служби державного органу, органу влади
Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також
підприємства, установи та організації завіреної в установленому порядку паперової
копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення.
2. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення, про внесення відомостей про особу до
зазначеного реєстру або про відсутність відомостей про таку особу подається:
 на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення
спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття
посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування;
 на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої
інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження
або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням
вимог і застосуванням законів;
у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) або
уповноваженого представника юридичної особи щодо отримання відомостей про
себе або юридичну особу, яку він представляє.
3. Національне агентство забезпечує оприлюднення на своєму офіційному вебсайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх
внесення до реєстру.
Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про
фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення:
1) прізвище, ім’я, по батькові;
2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення;
3) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
4) вид покарання (стягнення);
5) спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
6) вид дисциплінарного стягнення.
Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про
юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:
1) назва;
2) юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
3) склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого
застосовано заходи кримінально-правового характеру;
4) вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.

Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не
можуть бути обмежені в доступі.

