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ДАЙДЖЕСТ-ІНФОРМ
МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ ОТРИМАЮТЬ БІЛЬШЕ
ПОВНОВАЖЕНЬ З НАДАННЯ АДМІНПОСЛУГ
Проектом Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних
послуг», який перебуває на стадії доопрацювання,
передбачається віднести до повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій надання адміністративних
послуг, які мають найбільший попит серед мешканців територіальних громад, зокрема:
— реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
— надання відомостей з Державного земельного кадастру;
— реєстрація юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
— здійснення реєстрації транспортних засобів,
видачі посвідчень водія тощо.
4 листопада Держпідприємництво разом
з представниками Мінрегіону, Мінекономрозвитку, МВС, Укрдержреєстру, Державної міграційної
служби України, Держземагентства та Асоціації
міст України обговорили спірні положення законопроекту.
Концептуально підтримуючи проект, учасники
наради висловили позицію щодо його суттєвого доопрацювання, адже проектом не передбачено:
— реального механізму перерозподілу повноважень від центральних органів влади до місцевих,
зокрема фінансового та ресурсного;
— встановлення перехідного періоду, що може
призвести до колапсу з надання окремих адміністративних послуг.
Додаткових консультацій потребують також положення проекту щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг в електронній формі.
(За матеріалами офіційного сайта Державної
служби України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва http://www.dkrp.gov.ua)
ПРО НЮАНСИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ
ПРО РЕГУЛЯТОРНУ ПОЛІТИКУ
Держпідприємництво, реагуючи на звернення
органів влади і місцевого самоврядування допомогти розібратися в особливостях ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики»
від 11.09.2003 р. № 1160-IV у сфері господарської
листопад 2014, № 11

ДАЙДЖЕСТ-ІНФОРМ

діяльності» (далі — Закон про регуляторну політику),
повідомляє.
1. Якщо відсутній встановлений Кабінетом Міністрів України порядок надання пропозицій щодо
удосконалення проекту відповідно до принципів
державної регуляторної політики?
На сьогодні відповідальні постійні комісії,
створені при органах місцевого самоврядування, забезпечують підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту
регуляторного акта, який разом з цим проектом
та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки
у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту
відповідно до принципів державної регуляторної
політики.
Держпідприємництво України як уповноважений орган щодо реалізації державної регуляторної
політики вже наділений повноваженнями щодо проведення експертиз проектів нормативно-правових
актів, які регулюють відносини між державними органами та суб’єктами господарювання, а також надання розробникам цих проектів пропозицій про їх
вдосконалення відповідно до принципів державної
регуляторної політики.
Таким чином, відсутність визначеного Кабміном порядку подання проектів регуляторних актів
до уповноваженого органу для підготовки пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів
державної регуляторної політики не є перешкодою
для реалізації положень ст. 34 Закону про регуляторну політику.
2. Чи необхідно отримувати від уповноваженого органу (Держпідприємництва України) пропозиції щодо удосконалення проектів регуляторних
актів, які розроблені до 28.06.2014 р. (дати набуття
чинності змінами до ст. 34 Закону про регуляторну
політику)?
Відповідно до ст. 34 цього Закону кожен проект
регуляторного акта, що внесений на розгляд до сільської, селищної, міської, районної у місті, районної,
обласної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про
відповідність проекту регуляторного акта вимогам
ст. 4 та 8 цього Закону.
Отже, подання проектів регуляторних актів
органів місцевого самоврядування для отримання
пропозицій щодо їх вдосконалення уповноваженому
органу є обов’язковим, якщо їх внесення на розгляд
ради відбулося після 28.06.2014 р.
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3. Чи зобов’язані органи місцевого самоврядування враховувати пропозиції уповноваженого
органу (Держпідприємництва України)?
Згідно зі ст. 34 Закону Закону про регуляторну
політику пропозиції уповноваженого органу готуються з метою ознайомлення з ними депутатів ради
при представленні головою відповідальної постійної
комісії проекту регуляторного акта на пленарному
засіданні сесії.
Враховуючи положення Конституції України,
а також Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР щодо заборони
втручання органів виконавчої влади у діяльність
органів місцевого самоврядування, такі пропозиції
мають виключно рекомендаційний характер, а отже,
розгляд питання про їх врахування знаходиться у виключній компетенції органів місцевого самоврядування.
ДОПЛАТИ РОБІТНИКАМ,
ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬ ОРГАНИ ВЛАДИ
Міністерство соціальної політики України наказом від 25.09.2014 р. № 690 встановило доплати
працівникам, зайнятим обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів. Так, п. 3 додатка 2 до наказу Мінпраці
від 02.10.96 р. № 77 викладено у новій редакції, а саме:
вищезазначеним робітникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також робітникам,
які зайняті прибиранням туалетів, установлюється
доплата у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу.
До внесення змін претендентами на таку доплати були прибиральники та покоївки, які використовували деззасоби в роботі. При цьому не йдеться
про їх конкретні посади, тобто нова редакція оперує
більш широким поняттям — «робітники».
ЄСВ НА ПОЛІ АТО
Законом України від 02.09.2014 р. № 1669-VII
внесено зміни та доповнення до Закону України «Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р.
№ 2464-VI.
У ч. 7 ст. 7 Закону № 2464 виправили необачність: на суми компенсації (із бюджету) зарплати
мобілізованим працівникам ЄСВ не нараховують,
а також не утримують із цієї суми ЄСВ.
Також є інша новина, яку приніс Закон № 1669.
Стосується вона платників ЄСВ, зареєстрованих
в органах доходів і зборів, що знаходяться на тери-

4

торії АТО. Ці платники звільняються від виконання
обов’язків, перелічених у ч. 2 ст. 6 Закону № 2464, —
зокрема від нарахування, сплати та надання звітності з ЄСВ. На який період? З 14.04.2014 р. по дату
закінчення АТО.
Як скористатися таким «благом»? Подати заяву
до органу доходів і зборів за основним місцем обліку
або за місцем тимчасового проживання у довільній
формі не пізніше 30 календарних днів, наступних
за днем закінчення АТО.
Закон № 1669 набрав чинності 15.10.2014 р.
ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
СУПРОВОДЖУЮЧОМУ
ДО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ
Виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у листі
від 15.07.2014 р. № 2.4-17-1801 надала роз’яснення
щодо нюансів видачі листка непрацездатності одному з працюючих батьків, що супроводжує дитину
до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.
Так, відповідно до абз. 2 п. 3.12 Інструкції про
порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 13.11.2001 р. № 455, листок непрацездатності
видається одному із працюючих батьків (опікуну
або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда
до 18 років, лікуючим лікарем до початку лікування
у медичних центрах реабілітації дітей з органічним
ураженням нервової системи (далі — Центр) на весь
термін лікування дитини в Центрі з урахуванням часу
на проїзд в обох напрямках на підставі довідки-виклику з Центру та за наявності висновку ЛКК про
необхідність стороннього догляду під час лікування
у Центрі.
В інших випадках видача листка непрацездатності по догляду за дитиною на період її реабілітаційного лікування нормами чинного законодавства
не передбачена.
Вимоги щодо оформлення листка непрацездатності у разі направлення на доліковування
в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу чітко визначені пп. 4.4, 5 Інструкції про
порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я
України за погодженням Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.
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ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 1025-р

Затвердити план проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», що додається.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ВІДПОВІДНО
ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ»
Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 1025-р

Провести відповідно до Закону України «Про очищення влади» перевірку щодо:
Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку, членів Центральної виборчої комісії, членів Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання
природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів
і фінансових послуг, Голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної охорони, Глави
Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату
Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, голів місцевих
держадміністрацій.
Листопад 2014 р. — лютий 2015 р.*;
Міністра юстиції, його першого заступника та заступників, посадових і службових осіб апарату Мін’юсту,
керівників та заступників керівників територіальних органів Мін’юсту, Міністра внутрішніх справ, його
першого заступника та заступників, посадових і службових осіб апарату МВС, Голови ДФС, його першого
заступника та заступників, посадових і службових осіб апарату ДФС, керівників територіальних органів
ДФС, їх перших заступників та заступників, Голови СБУ, його першого заступника та заступників, посадових
і службових осіб Центрального управління СБУ, Голови ДСА, його першого заступника та заступників, посадових і службових осіб ДСА, начальників територіальних управлінь ДСА, Генерального прокурора України,
його першого заступника та заступників, посадових і службових осіб Генеральної прокуратури України.
Листопад 2014 р. — січень 2015 р.*;
членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Грудень 2014 р. — лютий 2015 р.*;
професійних суддів.
Грудень 2014 р. — грудень 2015 р.*;
листопад 2014, № 11
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перших заступників та заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які
не входять до складу Кабінету Міністрів України, першого заступника та заступників Голови Національного
банку, першого заступника та заступників Голови Служби зовнішньої розвідки, першого заступника та заступників Глави Адміністрації Президента України, першого заступника та заступників Керівника Державного управління справами, заступника начальника Управління державної охорони, першого заступника
та заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступника Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики, перших заступників та заступників голів місцевих держадміністрацій,
керівників структурних підрозділів апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, керівників та заступників керівників територіальних органів МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті, районних, районних у містах, міських
управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), окремих підрозділів міліції, керівників та заступників
керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (у разі їх утворення), керівників та заступників керівників обласних управлінь СБУ, їх міжрайонних, районних та міських
підрозділів, прокурорів, перших заступників та заступників прокурорів прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (на правах обласних), міських, районних, міжрайонних,
районних у містах та військової прокуратур, керівників державних, у тому числі казенних, підприємств
оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління
суб’єкта надання адміністративних послуг.
Березень — травень 2015 р.*;

посадових і службових осіб територіальних органів Мін’юсту, посадових і службових осіб територіальних органів МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті,
районних, районних у містах, міських управлінь (відділів), лінійних управлінь (відділів), окремих підрозділів міліції, посадових і службових осіб територіальних органів ДФС, посадових і службових осіб обласних
управлінь СБУ, їх міжрайонних, районних та міських підрозділів, посадових і службових осіб Служби зовнішньої розвідки, посадових і службових осіб Управління державної охорони, посадових і службових осіб
Національного банку, посадових і службових осіб територіальних управлінь ДСА, посадових і службових
осіб прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (на правах обласних),
міських, районних, міжрайонних, районних у містах та військової прокуратур.
Квітень 2015 р. — червень 2016 р.*;

посадових і службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Червень 2015 р. — грудень 2016 р.*;

військових посадових осіб Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом
під час мобілізації.
Вересень 2015 р. — грудень 2016 р.*.

* Керівник органу або голова суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади» визначає дату початку проведення перевірки у відповідному органі або суді з урахуванням строків, установлених зазначеним
Законом, та необхідності завершення проведення перевірки в межах строків, установлених цим планом.
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ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК
ВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК ПРАЦІВНИКІВ
Наказ Міністерства соціальної політики України,
Міністерства юстиції України від 06.10.2014 р. № 720/1642/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.10.2014 р. за № 1304/26081

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом
Президента України від 06 квітня 2011 року № 389 (зі змінами), та пункту 10 Положення про Міністерство
юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,
НАКАЗУЄМО:
1. Доповнити главу 5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення
України від 29 липня 1993 року № 58, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року
за № 110 (зі змінами), пунктом 5.6 такого змісту:
«5.6. Дублікат трудової книжки також може бути виданий за новим місцем роботи у зв’язку з відсутністю
доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник.
Дублікат видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому вигляді інформації
зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичного центру при Службі безпеки України про проведення антитерористичної операції на території,
де працював працівник, що надається в довільній формі.
У разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносяться
до трудової книжки. При цьому на першій сторінці дубліката робиться напис: «Дублікат анульовано», посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника та дублікат повертається його
власнику.».
2. Департаменту ринку праці та зайнятості (А. С. Комаровій) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів згідно з розподілом
обов’язків.
Міністр соціальної політики України Л. Денисова
Міністр юстиції України П. Петренко
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ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ: А СУДДІ ХТО?

П

резидент України Петро Порошенко 9 жовтня 2014 року підписав Закон України «Про
очищення влади» за № 1682-VII, хоча й наголошував раніше на деякій його недосконалості.
«…Скоро, швидше за все, я підпишу закон про люстрацію. Я впевнений, що нові люди повинні
будувати нову країну…», — сказав Президент України на презентації «Стратегії 2020». При цьому
він зазначив, що цей Закон може перезавантажити всю систему влади в Україні. 11 жовтня
поточного року під час телевізійного інтерв’ю на 5-му каналі Міністр Кабінету Міністрів О. Семерак
повідомив про наміри доопрацювання цього Закону після позачергових виборів до Парламенту.
Ольга ПІДДУБЧАК,
Голова ВГО «ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», кандидат наук з державного управління
ДОКУМЕНТИ СТАТТІ
Конституція — Конституція України.
Закон № 1682, Закон про люстрацію — Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р.
№ 1682-VII.
Закон про державну службу — Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.
— Вас вже чистили?
— Ні, мене тільки бруднили…
(Анекдот 30-х років минулого сторіччя
щодо кадрових чисток в СРСР)

Згідно із Законом № 1682 заходи з очищення
(люстрації) влади стосуються осіб, починаючи з керівників державних, у тому числі казенних, підприємств
оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління
суб’єкта надання адміністративних послуг, інших посадових та службових осіб (крім виборних посад)
органів державної влади, органів місцевого самоврядування і закінчуючи керівництвом вищих виконавчих, судових та правоохоронних органів у системі
державної влади. У той же час Закон не поширюватиметься на виборні посади, а саме депутатів, уповноваженого з прав людини, конституційних суддів. Закон
забороняє обіймати державні посади особам, які займали сукупно не менше одного року посаду в період
з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.
Достатньо дискусійним виглядає включення
до переліку осіб, що не пройшли перевірку, тих, хто
до 19 серпня 1991 року працював на керівних посадах Комуністичної партії СРСР, ЦК ВЛКСМ як штатний
працівник чи негласний агент Комітету державної
безпеки СРСР, інших республік, що входили до складу СРСР. Питання включення тих чи інших категорій
осіб до суб’єктів перевірки є прерогативою законодавця, але, на думку Головного управління Верхо-

вної Ради України, очищення влади від зазначених
осіб є дещо запізнілим. Очищення від таких осіб
було достатньо поширеним у пострадянських країнах. З цих питань навіть були прийняті рекомендації
ПАРЕ з приводу критеріїв застосування люстраційних обмежень та Керівні принципи, рекомендовані
до врахування в законодавстві про люстрацію*.
У вказаних рекомендаціях зазначається, що
«ніхто не повинен піддаватись люстрації виключно
за членство в будь-якій організації або діяльність
на користь будь-якої організації, які були правомірними на час існування такої організації або вчинення такої діяльності (за виключенням випадку, про
який йдеться у підпункті «h» або за особисті погляди та переконання». В іншому критерії зазначається, що «люстрація не повинна застосовуватись
до особи, яка не досягла 18 років на момент вчинення відповідних діянь, або добросовісно та добровільно відмовилась від діяльності та/або залишила
членство чи посаду у відповідних організаціях до моменту переходу до демократичного режиму, або яка
діяла під примусом».
У Законі № 1682 положення щодо критеріїв
віднесення до зазначеної категорії осіб де-факто
виходять з презумпції вини осіб, які співпрацювали
з Комуністичною партією СРСР, колишнім КДБ СРСР
(не беручи до уваги ні вік останніх, ні обсяг і характер відповідної співпраці, ні її тривалість), та запроваджують колективну відповідальність указаних
осіб за діяльність цих органів у цілому.

* Див. Резолюцію ПАРЕ №1096 (1996) та Керівні принципи у документі № 7568 від 3 червня 1996 року. — Прим. ред.
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Пропонуємо здійснити додатковий аналіз деяких пунктів Закону про люстрацію.
У преамбулі Закону йдеться про те, що «цей
Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту
та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні».
Як медаль має дві зворотні сторони, так і цю
преамбулу можна читати з точку зору тих, хто люструється, адже ст. 24 Конституції забороняє будьякі расові, етнічні, статеві та інші обмеження щодо
громадян України та декларує рівність прав і свобод. Також варто звернути увагу і на ст. 43 Конституції, де йдеться про право на працю та захист особи
від незаконного звільнення. У вищезазначеному ж
Законі не оцінюється сфера компетентності тих,
хто підлягає люстрації, а переважно йде мова
про роботу на державній службі при президентстві свого політичного опонента, оскільки категорія
тих, хто мав відношення до КПРС, з урахуванням
часу, вже не має такого важливого впливу, як під час
люстрації в країнах колишнього радянського табору під час розпаду СРСР.
У п. 1 ст. 1 «Основні засади очищення влади»
Закону № 1682 дається тлумачення очищення влади (люстрації). Очищення влади (люстрація) — це
встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі — посади)
(крім виборних посад) в органах державної влади
та органах місцевого самоврядування.
Зміна влади у 2014 році створила соціальне
підґрунтя для народної вимоги не лише на люстрацію державних службовців в органах виконавчої
влади, але й на люстрацію народних депутатів України. За об’єктивними даними джерел у Парламенті,
ситуація під час імовірного голосування за цей Закон на стадії законопроекту свідчила про те, що у
разі можливого включення розділу про люстрацію
народних депутатів України до Закону не було б набрано достатньої кількості голосів народних обранців для необхідного кворуму.
У п. 2 ст. 1 Закону № 1682 йдеться про те,
що «очищення влади (люстрація) здійснюється
з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями
чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади
Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України
або протиправне порушення прав і свобод людини,
і ґрунтується на принципах: верховенства права
та законності; відкритості, прозорості та публічлистопад 2014, № 11

ності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гарантування права на захист».
Варто звернути у цьому випадку увагу на протиріччя між Законом про люстрацію та Законом
про державну службу, в якому українське законодавство забороняє державним службовцям під час
виконання своїх службових обов’язків брати участь
у політичній діяльності. Вони розглядаються лише
як функціонери державного апарату. Тому, на думку автора, бездіяльність в контексті цього Закону суперечить Закону про державну службу.
Так, ст. 13 «Вимоги до політичної неупередженості державного службовця» Закону про державну
службу зазначає:
1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати свої службові обов’язки незалежно від партійної належності та особистих політичних переконань.
2. Державний службовець не має права організовувати страйки та брати в них участь.
3. Державний службовець під час виконання
службових обов’язків не має права вчиняти дії, що демонструють його політичні погляди або свідчать про
особливе ставлення до певних політичних партій.
У п. 3 ст. 1 «Основні засади очищення влади»
Закону № 1682 мова йде про те, що «протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом
посади, щодо яких здійснюється очищення влади
(люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені
у частинах першій, другій, четвертій та восьмій
статті 3 цього Закону».
Між тим видається, що строк 10 років — надто
жорстке покарання за зайняття посад на державній службі при управлінні Президента В. Януковича.
Статтею 55 Кримінального кодексу України передбачено, що:
1. Позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох
до п’яти років або як додаткове покарання
на строк від одного до трьох років.
Позбавлення права обіймати певні посади як
додаткове покарання у справах, передбачених Законом України «Про очищення влади», призначається на строк п’ять років.
2. Позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли
воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого
за посадою або у зв’язку із зайняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи
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суд визнає за неможливе збереження за ним права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
У п. 3 ст. 1 «Основні засади очищення влади»
Закону № 1682 говориться про те, що заборона,
передбачена ч. 3 та 4 цієї статті, не застосовується
до осіб, зазначених у ч. 2 — 4 ст. 3 цього Закону, які
визнані учасниками бойових дій під час проведення
антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством порядку. Під час зміни
політичної влади у 2014 році деякі службові особи,
які працювали на посадах, віднесених до люстрації,
таємно брали участь у протистояннях на Майдані
та підтримали нову народну владу. Тепер вони потрапили в перші ряди тих, хто підлягає люстрації,
і Закон не врегульовує наведені правові винятки.
У п. 8 ст. 1 «Основні засади очищення влади»
Закону про люстрацію зазначено, що «рішення, дії
чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень
при виконанні цього Закону оскаржуються в судовому порядку», але суспільство й досі вважає, що в
Україні дотепер корумповані суди і процес очищення судової системи затягнеться на роки. Тому надія
на справедливі рішення суду під час визначеної
в законі люстрації залишається під питанням.
Підпункт 2 п. 1 ст. 3 «Критерії здійснення очищення влади (люстрації)» зазначає, що «заборона,
передбачена частиною третьою статті 1 цього
Закону, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період
з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року: міністра, керівника центрального органу виконавчої
влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів
України, Голови Національного банку України, Голови
Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України, їх
першого заступника, голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання
у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних
паперів і фінансових послуг».
Виникає запитання, чому законотворці користуються критерієм ОДИН РІК? Підтримка службовцем узурпації влади протягом менше одного року
є прийнятним та не має суспільних і правових наслідків? Як один із варіантів відповіді можна запропонувати вибірковий підхід до цього питання. Адже
обраний на позачергових виборах 2014 року Президент два рази був міністром за правління В. Януковича, але МЕНШЕ року. Можливо припустити,
що схожий кредит довіри мали право отримати й
інші учасники люстраційного процесу.
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У п.п. 1 п. 4 ст. 3 Закону про люстрацію зазначається: «заборона, передбачена частиною третьою
статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які:
1) були обрані і працювали на керівних посадах
Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої
союзної республіки колишнього СРСР починаючи
з посади секретаря районного комітету і вище;
2) були обрані і працювали на керівних посадах
починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище;
3) були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших
союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони
СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР
(крім технічних спеціальностей)».
Головне науково-експертне управління Верховної Ради у своєму коментарі до законопроекту зазначає, що «законопроект по суті запроваджуватиме презумпцію того, що особа в силу єдиного факту
будь-якої співпраці з Комуністичною партією СРСР
чи колишнім КДБ СРСР вважається такою, що не
пройшла перевірку. Виникає також питання і щодо
актуальності таких заходів, адже по завершенні 23-річного періоду з моменту набуття незалежності доцільність запровадження очищення влади
за таким критерієм викликає певні сумніви. До речі,
саме цей аспект люстрації розглядався Європейським судом з прав людини. Так, у рішенні по справі «Sidabras and Džiautas v. Lithuania» Європейський
суд з прав людини окремо звернув увагу на дату
прийняття закону, зазначивши, що [оскаржуваний
закон] набрав чинності в 1999 році, тобто майже
через десять років після проголошення Литвою незалежності 11 березня 1990 року; іншими словами,
обмеження на професійну діяльність заявників були
встановлені відповідно через 13 та 9 років після їх
звільнення із КДБ. Суд далі вказав, що цей факт моменту прийняття [оскаржуваного закону] хоча сам
по собі не є вирішальним, тим не менш може розглядатися відповідним для загальної оцінки пропорційності застосованих заходів. І далі Суд визнав
порушення прав заявників, в тому числі і з огляду
на таке пізнє прийняття закону. Особливо не актуальним такий критерій виглядатиме в сьогоднішніх умовах, коли є багато осіб, які завдають реальну
шкоду чи становлять небезпеку для територіальної цілісності та суверенітету України незалежно
від їх колишньої приналежності до комуністичної
партії СРСР або КДБ.»
У п. 1 ст. 5 «Проведення перевірки» зазначається, що «органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої цим Законом,
листопад 2014, № 11
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є Міністерство юстиції України». Міністерство юстиції України не пізніше ніж протягом місяця з дня
набрання чинності цим Законом утворює дорадчий
громадський орган з питань люстрації при Міністерстві юстиції України для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення
влади (люстрації), до складу якого повинні входити
представники засобів масової інформації та представники громадськості.
Автор вважає, що практика підпорядкування
Люстраційного комітету безпосередньо Міністерству юстиції має загрози впливу означеного Міністерства на чесність та прозорість такого органу,
який, у свою чергу, підпорядкований КМУ, а міністр,
як правило, призначається за квотою правлячої
більшості і захищає корпоративні інтереси своєї
політичної сили. Також автору видається, що до
громадської ради при Міністерстві юстиції України
мають входити визнані в суспільстві моральні авторитети, щоб довести суспільству справедливість
дій нової влади. Формування попереднього списку,
який було розповсюджено різними засобами масової інформації, схоже більше на управління цією
ситуацією в «ручному режимі».
З вищезазначеного можна зробити такі висновки:
1. Прийняття цього Закону вимагало обурене неякісним державним управлінням суспільство.
Але також варто брати до уваги зацікавленість
у люстрації деяких геополітичних гравців, які через
своїх агентів впливу безпосередньо в Україні створили декілька перших меседжів про необхідність
люстрації.
2. Закон приймався поспіхом, мав популістське значення перед позачерговими виборами
до ВРУ, з порушеннями певної процедури його розгляду та подання про нього інформації широкому
колу громадськості.
3. Президент та Міністр Кабінету Міністрів
України до і після підписання цього Закону визнавали, що він недосконалий, тому можна припустити, що виконання деяких положень відтермінується, а сам Закон доповнять новими змінами депутати
новообраного Парламенту.
4. При прийнятті цього Закону законотворці
формально підійшли до можливих втрат досвідчених кадрів, які мають спеціальну освіту та досвід
роботи у державному апараті та, виконуючи вимоги до Закону України «Про державну службу»,
були поза політикою. Звичайно, в нашій державі
досі було звичайною практикою, що посади вище
начальника управління будь-якого відомства вважалися політичними, але все ж таки варто було б
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продумати тести на компетентність та інші механізми перевірки на корупційну складову перед тим, як
просто звільняти державних службовців лише за те,
що вони працювали за минулого режиму.
5. Оскільки відсутні будь-які дієві інструменти
контролю за діями нової влади в частині прозорості
процесів люстрації, відсутні кваліфіковані кадри та є
деякі помилки влади стосовно державної кадрової
політики, можна передбачити, що «ручне управління» процесом люстрації дозволить мати велику
похибку під час заміни старих кадрів на нові без
урахування їх компетентності у відповідних сферах
та виключно з метою поставити лояльних до нової
влади людей.
6. З огляду на те, що Люстраційний комітет
підпорядковуватиметься Міністерству юстиції, а механізми формування громадської ради, дотичної
до люстраційного процесу, не досить прозорі, варто
бути готовими до того, що така активність не викликатиме довіри у великої кількості громадян України.
7. Оскільки, в першу чергу, не відбулась якісна судова реформа, то процеси, пов’язані з порушенням прав громадян під час процесів люстрації,
не гарантують повну справедливість у винесенні
рішень.
8. Головними мінусами люстрації за відсутності якісних інструментів стримування може бути зловживання службовим становищем тих, хто люструє,
з метою наживи, вимагання хабарів, до того ж люстрацію можна розглядати як можливий інструмент
політичного терору і боротьби з опонентами з боку
нової влади. Також можливо припустити появу
в найближчому майбутньому концентрації соціальної напруги та антидержавних акцій, генераторами
чого стануть учасники мільйонної армії, яка була
люстрована.
9. Одним з плюсів люстрації можна назвати
можливість через нестачу вищих керівних кадрів
зайняти певні посади новим фахівцям у сфері державного управління, які прогресивно мислять.
У цьому випадку наново обраній владі варто звернути увагу на випускників Національної академії
державного управління при Президентові України
та її регіональних інститутів. Науковий та практичний досвід автора статті свідчить про те, що в
органах виконавчої влади на місцях через неякісно працюючі до цього часу «соціальні ліфти» залишилась достатня кількість компетентних та патріотично налаштованих фахівців на посадах головних
спеціалістів, начальників відділів тощо, яким через
відсутність політичного лобіювання з боку минулої
влади декількох каденцій досі не вдавалось отримати підвищення.
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ЧЕРЕЗ ТЕРНІЇ ДО ЗІРОК,
АБО ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

З

акон України «Про очищення влади» № 1682-VII, більш відомий як Закон про
люстрацію, 16.10.2014 р. набув чинності. Як ми вже зазначали у попередніх оглядах, він
недосконалий і досить складний для сприйняття, а окремі його положення прописані недостатньо
чітко, що може призвести до юридичних колізій. Тож давайте продовжимо знайомство з основними
нормами цього Закону та проаналізуємо окремі практичні аспекти його застосування.

Віра КОЗІНА,
юрист
Андрій МАЦОКІН,
головний редактор
ДОКУМЕНТИ СТАТТІ
Закон № 1682 — Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р. № 1682-VII.
Закон № 737 — Закон України «Про усунення негативних наслідків
та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали
місце під час проведення мирних зібрань» від 29.01.2014 р. № 737-VII.
Закон № 743 — Закон України «Про недопущення переслідування та покарання осіб
з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законів України» від 21.02.2014 р. № 743-VII.
Закон № 280 — Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.
Закон № 2493 — Закон України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.
Закон № 3206 — Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI.
Постанова № 563 — постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання
реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16.10.2014 р. № 563.
Розпорядження № 1025 — розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану
проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» від 16.10.2014 р. № 1025-р.
Відповідно до Закону № 1682 очищення влади
(люстрація) — це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі)
(крім виборних посад) в органах державної влади
та органах місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 1
цього Закону).
Частина 2 ст. 1 Закону № 1682 визначає мету
здійснення процедури очищення влади — «недопущення до участі в управлінні державними справами
осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю
здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню),
спрямовані на узурпацію влади Президентом України
Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення
прав і свобод людини». Формулювання «заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної без-
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пеки і оборони України або протиправне порушення
прав і свобод людини», з погляду основних правил
формальної логіки, визначається як диз’юнкція. Така
конструкція передбачає, що достатньо хоча б одного з елементів судження для того, щоб судження вважалося правильним. Постає запитання: чи достатньо
здійснити виключно абстрактне «порушення прав
і свобод людини», щоб до посадової чи службової особи була застосована процедура люстрації? Ця недосконалість Закону № 1682 може стати одним із аргументів сторони захисту при відстоюванні прав особи,
щодо якої були застосовані заходи з очищення влади.
СУТЬ ЛЮСТРАЦІЇ
Аналіз Закону № 1682 дає можливість зробити
висновок про наявність основних заходів з очищення влади:
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Установлення заборони на зайняття
визначених Законом № 1682
посад протягом 10 років
(тобто до 16.10.2024 р.)

З дня набрання чинності
Законом № 1682 (ч. 3 ст. 1)

Установлення заборони на зайняття
визначених Законом № 1682
посад строком на 5 років

З дня набрання чинності відповідним рішенням
суду щодо конкретної особи (ч. 4 ст. 1)

Здійснення перевірки
на достовірність відомостей
про майно та відсутність
вищезазначених заборон,
а у разі виявлення підстав —
застосування заходів з очищення

Перевірці підлягають усі особи,
які перебувають на посадах, зазначених
у пп. 1 — 10 ч. 1 ст. 2 Закону № 1682 (ч. 1 ст. 4)

Застосовується до осіб, визначених ч. 3 Закону № 1682

Перевірці підлягають особи, які
претендують на зайняття посад, зазначених
у пп. 1 — 10 ч. 1 ст. 2 Закону № 1682 (ч. 1 ст. 6)

Далі ми розглядатимемо кожен із цих заходів
окремо.
ЗАБОРОНА ПЕРША, «ДЕСЯТИРІЧНА»
Частина 3 ст. 1 Закону № 1682 встановлює,
що визначені цим Законом категорії осіб підлягають
звільненню із займаних посад та протягом 10 років

з дня набрання чинності цим Законом не можуть
обіймати певні посади.
Перша категорія. Особи, які підпадають під
цю заборону, визначені ч. 1 ст. 3 Закону № 1682.
До цієї категорії потрапляють посадовці, які у період з 25.02.2010 р. по 22.02.2014 р. обіймали сукупно не менше одного року визначені Законом
посади. Серед інших (але не виключно) це посади:

міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу
Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного
комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, голови або члена національної
комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне
регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг
члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника
керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального
органу (апарату) Генеральної прокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки
України, МВС, центрального органу виконавчої влади (далі — ЦОВВ), що забезпечує
формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції
керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України,
СБУ, МВС, ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує державну податкову
та/або митну політику, податкової міліції в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської
чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників,
голови районної державної адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації
Друга категорія. Особи, які обіймали певні посади у період з 21.11.2013 р. по 22.02.2014 р. та не були
звільнені в цей період за власним бажанням. Під цю
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заборону також підпадають окремі категорії високопосадовців. Однак є й посади, на які ми хочемо звернути особливу увагу читачів. Серед інших це посади:
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міністра, керівника ЦОВВ, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови
Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного
майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Генерального
прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки
України, начальника Управління державної охорони України, керівника ЦОВВ, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції,
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері цивільного захисту, Глави Адміністрації Президента України, Керівника
Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника
керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу
центрального органу (апарату) Генпрокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки України, МВС, ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову та/або митну політику, податкової міліції
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської
чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників,
голови районної державної адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації
керівника державного підприємства, що належить до сфери управління
суб’єкта надання адміністративних послуг, яке відповідно до законодавства
вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг
Увага! Суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до ч 3 ст. 1 Закону України «Про
адміністративні послуги» є органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади АР Крим,
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати
адміністративні послуги. На жаль, законодавство не містить визначення поняття або переліку
державних підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних
послуг, а тому усі керівники державних підприємств, що належать до сфери управління таких суб’єктів,
підпадають під дію Закону № 1682.
судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ухвалив рішення про притягнення
до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної
або адміністративної відповідальності відповідно до законів № 737 і № 743
Третя категорія. «Десятирічна» заборона,
згідно з якою можуть бути визнані такими, що не
відповідають займаній посаді та мають бути звіль-

нені у встановлений Законом строк, визначена
ч. 4 ст. 3 Закону № 1682 та має бути застосована
до осіб, які:

були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського
Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки
колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище
були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище
були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших
союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства
оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей)
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Четверта категорія. Увага! Цей момент є найбільш небезпечним для осіб, які займають відповідні
посади та за формальними ознаками не підпадають

під перераховані вище категорії, а тому потребує
пильної уваги! «Десятирічна» заборона, передбачена ч. 8 ст. 3 Закону № 1682, застосовується:

до осіб, перевірка стосовно яких встановила недостовірність відомостей щодо наявності
майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою,
що встановлена Законом № 3206, та/або невідповідність вартості майна (майнових прав),
вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах,
визначених пп. 1 — 10 ч. 1 ст. 2 Закону № 1682, доходам, отриманим із законних джерел.
Важливо! Усі посадові особи юридичних осіб
публічного права (крім виборних посад) згідно
з ч. 1 ст. 4 Закону № 1682 мають повідомити керівника органу, визначеного цим Законом, про те,
що до них не застосовуються заборони, визначені
Законом № 1682: подати відповідну заяву та пройти люстраційну перевірку. Строк подання заяви
досить жорсткий — не пізніше 10-го дня з початку проведення перевірки у відповідному органі.
Строк початку перевірки встановлений Планом
проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженим розпорядженням № 1025-р. Конкретну дату початку перевірки у конкретної юридичної особи встановлює
керівник органу або голова суду відповідно до ч. 4
ст. 5 Закону № 1682 з урахуванням строків, установлених зазначеним Законом, та необхідності завершення проведення перевірки в межах строків,
установлених цим Планом.
Посадовець, який не подасть заяву у визначений Законом строк, має бути звільнений протягом
трьох днів з дати закінчення строку для подання
цієї заяви (ч. 3 ст. 4 Закону № 1682).
Згідно з ч. 3 ст. 1 цього Закону особа, яка не подасть відповідну заяву у визначений строк, вважа-

ється такою, що не пройшла перевірку та підпадає
під «десятирічну заборону». Тобто не лише має бути
звільнена з посади, а й на рівному місці «схопить»
обмеження щодо права на зайняття цілої низки
посад аж до кінця 2024 року. Тому до підготовки
та проведення люстраційних перевірок потрібно
підійти дуже уважно!
Усі перераховані вище особи не підпадають
під заборону на зайняття посади, якщо вони визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України
у встановленому законодавством порядку (ч. 7 ст. 1
Закону № 1682).
Заходи з очищення влади у вигляді здійснення перевірки та дострокового припинення повноважень, установлені Законом № 1682, не застосовуються до посадових осіб місцевого самоврядування,
які займають виборні посади.
Тому, скажімо, голові місцевої ради потрібно
буде лише організувати перевірку. Сам він її проходити у строки, визначені Законом № 1682 та розпорядженням № 1025-р, не буде, і навіть якщо він
співпрацював з органами КДБ, його повноваження
голови ради з цих підстав достроково припинені
бути не можуть.

Нагадаємо. Посадовою особою місцевого самоврядування згідно зіст. 1Закону № 280, ч. 1ст. 2Закону № 2493
є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження
у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну
плату за рахунок місцевого бюджету.
До посадових осіб не відносяться технічні працівники та обслуговуючий персонал органів місцевого
самоврядування (ч. 2 ст. 2 Закону № 2493).
Термін «службова особа місцевого самоврядування» застосовується виключно у нормах кримінального
законодавства. Згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України для цілей застосування норм цього
Кодексу службовими особами в ОМС визнаються особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним
повноваженням здійснюють функції представників місцевого самоврядування, а також постійно
чи тимчасово обіймають в органах місцевого самоврядування посади, пов’язані з виконанням
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції
за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом місцевого самоврядування
чи повноважною службовою особою установи, судом або законом.
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Аналогічне за змістом визначення міститься й у п. 1 примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України.
Єдине, що у цій нормі уточнюється, це те, що статус службової особа може одержати, якщо організаційнорозпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки встановлені за спеціальним дорученням.
З урахуванням цього можна дійти висновку, що у переважній більшості випадків поняття службової
та посадової особи ОМС фактично є тотожними.
Це важливо розуміти, оскільки від визначення посадового статусу особи буде залежати, підпадає вона
під люстраційну перевірку та чи можуть до неї бути застосовані заходи з очищення влади.
ЗАБОРОНА ДРУГА, «П’ЯТИРІЧНА»
Під цей напрямок очищення влади згідно з ч. 4

ст. 1 Закону № 1682 підпадають посадові та службові
особи, щодо яких набрало чинності відповідне рішення суду, яким встановлено, що вони:

обіймаючи відповідну посаду у період з 25.02.2010 р. по 22.02.2014 р., своїм рішенням,
дією чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом
України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони
чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини
своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані
на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно
і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на завдання шкоди
життю, здоров’ю, майну фізичних осіб у період з 21.11.2013 р. по 22.02.2014 р.
співпрацювали із спецслужбами інших держав
як таємні інформатори в оперативному отриманні інформації
своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню),
спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України
закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету України
розпалювали міжнаціональну ворожнечу
своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини
та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини
Цей вид заборон застосовується виключно
у випадках, коли факт дії (у тому числі протиправної) або бездіяльності посадовця встановлений рішенням суду належної компетенції і це
рішення набрало законної сили.
Без рішення суду «п’ятирічна» заборона застосовується до суддів, які постановлювали ухвали
про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання
під вартою, ухвалювали обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України
«Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів» від 27.02.2014 р. № 792,
співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, які своїми
рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали
заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямова-
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ні на кримінальне переслідування та притягнення
до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію цим Законом.
СКІЛЬКИ РАЗІВ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАБОРОНА
Заборона строком на 5 або 10 років може застосовуватися до особи лише один раз. Але при
цьому застосування до особи заборони строком на 10 років не є підставою для відмови
від застосування заборони строком на 5 років
за наявності підстав та у порядку, що визначені
цим Законом (ч. 5 і 6 ст. 1 Закону № 1682).
Рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних
повноважень при виконанні цього Закону оскаржуються в судовому порядку, що є процесуальною
гарантією від безпідставного або протизаконного
рішення про застосування заборони.
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ПЕРЕВІРКА ВІДОМОСТЕЙ
Особи, які перебувають на посадах, визначе-

них у пп. 1 — 10 ч. 1 ст. 2 Закону № 1682, а також
особи, що претендують на зайняття таких посад,
є суб’єктами перевірки:

достовірності вказаних у заяві відомостей щодо незастосування заборон строком на 10 або 5 років
достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності
вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданій особою за минулий рік
за формою, що встановлена Законом № 3206, набутого (набутих) за час перебування
на вищевказаних посадах, доходам, отриманим із законних джерел
Метою проведення перевірки є надання висновку про достовірність або недостовірність відомостей, наявність або відсутність заборон із наступним
визначенням можливості або неможливості певною
особою обіймати певну посаду, проходити службу.
Фактично етап проведення перевірки є суб’єктивним

критерієм доступу особи до професії. У разі непроходження перевірки особа вважається такою, що не
може обіймати певну посаду через існування заборони, унаслідок чого має бути або звільнена
протягом трьох днів з дня отримання висновку,
або не може бути призначена на цю посаду.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВІРКИ МАЄ ПРОХОДИТИ ЗА ТАКИМ АЛГОРИТМОМ:
№ з/п

1

дія

примітка

Особи, які перебувають на посадах, визначених
у пп. 1 — 10 ч. 1 ст. 2 Закону № 1682, подають
керівнику або органу, зазначеному у ч. 4 ст. 5 цього
Закону, власноручно написану заяву, у якій
повідомляють про те, що до них застосовуються
заборони, визначені ч. 3 або ч. 4 ст. 1 цього
Закону, або повідомляють про те, що до них
не застосовуються відповідні заборони,
та про згоду на проходження перевірки,
згоду на оприлюднення відомостей щодо них
відповідно до цього Закону (далі — заява)

У формах відповідних заяв,
що затверджені постановою № 563,
міститься і згода на проходження
перевірки та оприлюднення
відомостей, а тому писати
окремої згоди не потрібно.
Вимога стосовно надання в заяві
згоди на оприлюднення відомостей
щодо особи, яка підлягає перевірці,
не поширюється на осіб, які
обіймають посади, перебування
на яких становить державну таємницю

Заява подається не пізніше ніж на десятий
день з дня початку проведення перевірки
у відповідному органі, на підприємстві згідно
з планом проведення перевірок, затвердження
якого передбачено п. 3 ч. 2 ст. 5 цього Закону

План проведення
перевірок затверджено
розпорядженням № 1025-р.
Керівник органу або голова суду
визначає дату початку проведення
перевірки у відповідному органі
або в суді з урахуванням завершення
проведення перевірки в межах
строків, установлених цим планом

Нагадаємо! Неподання заяви у передбачений Законом № 1682 термін є підставою для звільнення особи
із займаної посади не пізніш як на третій день після спливу строку на подання заяви та застосування
до неї заборони, передбаченої ч. 3 ст. 1 цього Закону.
Подання заяви, у якій особа повідомляє про те, що до неї застосовується заборона, зазначена у цьому
Законі, є підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день після подання
такої заяви та застосування до неї відповідної заборони.
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дія

примітка

Керівник органу не пізніше ніж на третій день
після отримання заяви надсилає до відповідних
районних, міських (міст обласного значення),
районних у містах територіальних органів державної
влади за місцем проживання особи, до компетенції
яких належить проведення перевірки відповідних
відомостей, запити про перевірку достовірності
вказаних у заяві відомостей щодо незастосування
заборон, передбачених ч. 3 і 4 ст. 1 цього
Закону щодо особи, стосовно якої проводиться
перевірка, до яких додаються копії заяви

2

Керівник органу не пізніше ніж на третій день
після отримання заяви надсилає до відповідного
районного, міського (міст обласного значення),
районного у містах територіального органу
державної влади за місцем проживання особи,
до компетенції якого належить проведення перевірки
наявності майна (майнових прав) та відповідність
вартості майна (майнових прав), вказаного
(вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру, поданій
особою за минулий рік, набутого (набутих) за час
перебування на посадах, визначених у пп. 1 — 10
ч. 1 ст. 2 цього Закону, доходам, отриманим
із законних джерел, запит про перевірку відповідних
відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться
перевірка, до якого додається копія декларації особи

Запити надсилаються
одночасно! День надсилання
відповідних запитів та доданих
до них документів, а також
повідомлення до Міністерства
юстиції України є днем початку
проходження перевірки.
Форма запиту, повідомлення
про початок проходження
перевірки і перелік органів,
що мають здійснювати перевірки
за відповідними запитами,
затверджені постановою № 563

У цей же день керівник органу надсилає
повідомлення до Міністерства юстиції України
про початок проходження перевірки особою,
яке не пізніше ніж на п’ятий день з моменту його
отримання розміщується на офіційному веб-сайті
Міністерства юстиції України із зазначенням
дня початку проходження перевірки
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3

Інформація про початок проходження перевірки
особою і копії її заяви та декларації (крім відомостей,
що віднесені законом до інформації з обмеженим
доступом) розміщуються протягом трьох днів
після одержання заяви на офіційному веб-сайті
органу, до повноважень якого належить звільнення
з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка

Звертаємо увагу: інформація
розміщуються на офіційному
веб-сайті органу, до повноважень
якого належить звільнення
з посади особи, стосовно якої
здійснюється перевірка

4

У разі встановлення за результатами
перевірки недостовірності відомостей,
визначених п. 2 ч. 5 ст. 5 Закону № 1682,
орган, який проводив перевірку, протягом
трьох робочих днів з дня виявлення

Повідомлення стосується
розбіжності інформації, виявленої
у ході перевірки наявності майна
(майнових прав), та відповідності
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№ з/п

дія

примітка

всіх недостовірностей та/або невідповідностей, але
не пізніше ніж на тридцятий день з дня отримання
запиту та копії декларації особи, повідомляє
про них особу, стосовно якої проводиться перевірка
4

вартості майна (майнових прав),
вказаного (вказаних) у декларації
про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру

Особа, стосовно якої проводиться перевірка,
не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день
з дня отримання нею відповідного повідомлення
надає письмове пояснення за такими фактами
та підтверджуючі документи, які є обов’язковими
для розгляду та врахування відповідним органом
при підготовці висновку про перевірку

5

Орган, який проводив перевірку, надсилає
висновок про результати перевірки, підписаний
керівником такого органу (або особою, яка виконує
його обов’язки), керівнику органу, що надсилав
запит, не пізніше ніж на шістдесятий день
з дня початку проходження перевірки

Дія пункту розповсюджується
як на перевірку незастосування
заборон, так і на перевірку
інформації, зазначеної у декларації
про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру

6

У разі встановлення за результатами перевірки
особи недостовірності відомостей, визначених
п. 1 та/або п. 2 ч. 5 ст. 5, орган, який проводив
перевірку, надсилає копію висновку про результати
перевірки до Міністерства юстиції України
для офіційного оприлюднення на офіційному
веб-сайті Міністерства юстиції України інформації
про надходження такого висновку та внесення
до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких
застосовано положення Закону України «Про
очищення влади», не пізніш як у триденний
строк з дня одержання такого висновку

У разі перевірки професійного судді
недостовірності відомостей копія
висновку про результати перевірки
надсилається до Міністерства
юстиції України, яке у триденний
строк із дня одержання такого
висновку надсилає його до Вищої
ради юстиції та/або Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України
та звертається з пропозицією
про прийняття подання
про звільнення судді з посади

7

Керівник органу на підставі висновку про результати
перевірки, яким встановлено недостовірність
відомостей, не пізніше ніж на третій день з дня
отримання такого висновку звільняє таку особу
із займаної посади або не пізніше ніж на третій
день з дня його отримання надсилає такий висновок
керівнику органу (органу), до повноважень якого
належить звільнення та ініціювання звільнення
з посади особи, стосовно якої було здійснено
перевірку, для її звільнення з посади у встановленому
законом порядку не пізніше
ніж на десятий день з дня отримання висновку

Усі матеріали перевірки, які надійшли
до керівника органу, додаються
до особової справи особи, стосовно
якої проводилася перевірка

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону № 1682 органом,
уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, є Міністерство юстиції України, яке не пізніше ніж протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 16.11.2014 р.), утворює
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дорадчий громадський орган з питань люстрації
при Міністерстві юстиції України для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), до складу
якого повинні входити представники засобів ма-
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сової інформації та представники громадськості.
Особи, які претендують на зайняття посади,
визначеної пп. 1 — 10 ч. 1 ст. 2 Закону № 1682
(крім громадян, які призиваються на військову
службу за призовом осіб офіцерського складу та на
військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами

воєнного часу, на території проведення антитерористичної операції), мають пройти таку ж саму процедуру. Тобто вони подають власноручно написані
письмові заяви, якими повідомляють про те, що до
них не застосовуються заборони, визначені ч. 3
або ч. 4 ст. 1 цього Закону, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до цього Закону.

Увага! Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону № 1682 відомості щодо наявності майна (майнових прав)
та відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевіряються під час проведення спеціальної перевірки
відповідно до ст. 11 Закону № 3206 у порядку та строки, визначені цим Законом. А тому ще раз проходити
таку перевірку не потрібно.
Установлення перевіркою факту належності
особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються
заборони, є підставою для відмови у призначенні
такої особи на посаду, на яку вона претендує.
На жаль, процедура поєднання проходження
спецперевірки і перевірки, передбаченої п. 2 ч. 5
ст. 5 Закону № 1682, неузгоджена, а тому, на думку
редакції, претендент на вакантну посаду має проходити спецперевірку окремо, а до заяви щодо
проходження люстраційної перевірки додавати
відповідні відомості.
Щодо осіб, які претендують на зайняття посад шляхом переведення. На думку редакції, у разі
якщо така особа успішно пройшла люстраційну перевірку на попередньому місці роботи, то ще раз
її проводити не потрібно, адже відповідно до ч. 15
ст. 5 Закону усі матеріали перевірки мають додаватися до особової справи особи.
ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ЛЮСТРОВАНИХ
Як вже було зазначено, п. 4 Прикінцевих
та перехідних положень Закону № 1682 визначає, що особи, які не будуть засуджені відповідно
до норм кримінального законодавства, припинять
свою трудову діяльність відповідно до п. 72 ст. 36
Кодексу законів про працю України.
Втративши на певний час можливість реалізовувати своє право на працю, особи, до яких застосований Закон № 1682, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р.
№ 5067-VI ( далі — Закон № 5067) набувають статусу безробітного — особи, яка через відсутність
роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування та готова і здатна приступити до роботи. Тоді
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в рамках законодавства особа може стати на облік
у Державну службу зайнятості, де їй сприятимуть
у пошуку роботи.
Відповідно до ст. 46 Закону № 5067 підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації
особи з урахуванням доступності транспортного
обслуговування, встановленої рішенням місцевої
державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня
заробітної плати, що склався у регіоні за минулий
місяць, де особа зареєстрована як безробітний. Під
час пропонування підходящої роботи враховується тривалість роботи за професією (спеціальністю),
кваліфікація, досвід, тривалість безробіття, а також
потреба ринку праці.
Таким чином, можна припустити виникнення
ситуації, яка складеться на ринку праці в країні після повного впровадження в життя Закону № 1682.
Велика кількість осіб, які потраплять під дію цього
Закону, стануть на облік у службу зайнятості. Знайти роботу, яка б відповідала попередній роботі цих
осіб, буде практично неможливо, а ринок праці потребуватиме виключно нових державних службовців. Тому можна стверджувати, що Державна служба зайнятості зіткнеться із певними проблемами,
до яких не готові ані вони, ані законодавство про
зайнятість населення.
До того ж у нашої держави відсутній кадровий
резерв у кількості, яка б могла дозволити безболісно замінити усіх звільнених унаслідок люстрації
працівників.
Тому, можливо, до Закону № 1682 найближчими місяцями будуть внесені певні зміни.
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАКОН:
ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО З НОВОВВЕДЕННЯМИ
26.10.2014 р. набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р.
№ 1700-VII. Цією статтею ми розпочинаємо цикл публікацій, які будуть присвячені вивченню
нового Закону та аналізу практичних аспектів його застосування.

Роберт СІВЕРС,
директор Департаменту антикорупційної політики Міністерства юстиції України
Віра КОЗІНА,
юрист
ДОКУМЕНТИ СТАТТІ
Закон № 1700, новий Закон — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.
Закон № 3206, старий Закон — Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»
від 07.04.2011 р. № 3206-VI.
Закон № 1700 передбачає досить серйозні
зміни у підходах до запобігання, виявлення та протидії корупції. Багатьох лякає, що наш улюблений
Закон № 3206, до якого ми тільки почали звикати,
якось раптово втратив чинність. Протягом останніх
днів нас постійно запитують: то що тепер, ми вже
живемо за новим Законом? Як нам перебудуватися
на ходу?
Заспокоїмо вас. Законодавець розуміє,
що для переходу на нову систему потрібний час,
а тому без паніки! Новий Закон буде введений
у дію через 6 місяців після його опублікування,
тобто з 26.04.2015 р. До приведення усіх інших законів та нормативно-правових актів у відповідність
із положеннями Закону № 1700 вони застосовуються
у частині, що не суперечить новому Закону.
Тобто поки що працюємо за старими правилами, але вже зараз починаємо готуватися до нових.
ДЕКЛАРАЦІЇ
Одне з найнагальніших запитань: що робити
з антикорупційними деклараціями? Адже чимало
людей переходять з посади на посаду або подають
заяви про зайняття посад на публічній службі (звільняються зі служби). Відповідно вони мають подавати
декларації. Та й не за горами час, коли потрібно буде
подавати декларації за 2014 рік.
Із цього приводу також поки що не потрібно
нервувати.
Згідно з п. 2 Прикінцевих положень Закону № 1700 декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядулистопад 2014, № 11

вання, за період до 01.01.2015 р. подаються в обсязі
та за формою, передбаченими додатком до старого
Закону. Поки що ви подаєте їх, як і раніше, у простій
письмовій формі за місцем основної роботи. Після
утворення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Агентство) та прийняття
відповідних нормативних актів декларації будуть
подаватися вже до Агентства. Причому відбуватиметься це шляхом заповнення електронної форми
декларації на офіційному веб-сайті цього органу.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 47 Закону № 1700 Агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр),
на своєму офіційному веб-сайті.
Доступ до Реєстру надаватиметься шляхом
можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних
(електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення
електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків
або серії та номера паспорта громадянина України,
місця проживання, дати народження фізичних осіб,
стосовно яких зазначається інформація в декларації,
місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, як і зараз, будуть відноситись до категорії інформації з обмеженим доступом та не підлягатимуть
відображенню у відкритому доступі.
Інформація про суб’єкта декларування збе-
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рігатиметься у Реєстрі упродовж усього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти
років після припинення виконання нею зазначеСтаре поняття (визначене Законом № 3206,
використовується до 26.04.2015 р.)

них функцій, крім останньої декларації, поданої
особою, яка зберігається безстроково.
Тепер логічно визначити, хто ж буде суб’єктом
декларування.
Нове поняття (визначене Законом № 1700,
буде використовуватися з 26.04.2015 р.)

Суб’єкти декларування
особи, зазначені в п. 1, п.п. «а»
п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 3206, які зобов’язані
подавати декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру

особи, зазначені у п. 1, п.п. «а»
п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700, інші особи,
які зобов’язані подавати декларацію
відповідно до цього Закону

Суб’єкти декларування з квітня 2015 року
1

особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а

Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник,
Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри
України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять
до складу КМУ, та їх заступники, Голова СБУ, Генеральний прокурор України, Голова
Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини, Голова Верховної Ради АР Крим, Голова Ради міністрів АР Крим

б

народні депутати України, депутати Верховної Ради АР Крим,
депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови

в

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

г

військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів
військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби

ґ

судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії,
Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої
ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій)

д

особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінальновиконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

е

посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної
служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду,
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію
державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи

є

члени Національного агентства з питань запобігання корупції

ж

члени Центральної виборчої комісії

з

посадові та службові особи інших державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим

2

особи, які для цілей Закону № 1700 прирівнюються до осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а

посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені
у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700 (тобто усі посадові особи юридичних осіб публічного права)
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3

особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у п. 1, п.п. «а» п. 2
ч. 1 ст. 3 Закону № 1700

4

особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, тобто звільнилися з посад, зазначених у п. 1, п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3
Закону № 1700 (зобов’язані подавати декларацію наступного після звільнення року)

Ще одним із важливих моментів є не тільки зміна назви декларації, а й розширення переліку інформації, що підлягатиме декларуванню, та її деталізація.
Так, чинна назва — декларація про майно, доходи,
витрати та зобов’язання фінансового характеру.
Нова назва — декларація особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
На відміну від старого Закону, Закон № 1700 безпосередньо не передбачає форми декларації, закріплюючи повноваження з її визначення за Агентством.
Проте ст. 46 нового Закону чітко встановлено, які ж
саме складові включатиме декларація. Але наголосимо ще раз! Усі зміни стосовно суб’єктів декларування та способів заповнення і подання декларацій

відбудуться, тільки коли виникне необхідність заповнювати декларації про майно, доходи та видатки
за 2015 рік. Протягом найближчих місяців Реєстр
лише будуть формувати (писати програму, встановлювати програмне забезпечення, організовувати
можливість доступу тощо). Ми повідомлятимемо вас
про підготовку Реєстру та завчасно зазначимо дату,
з якої Реєстр почне функціонувати.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Зрозуміло, що жодна реформа не відбувається
без перегляду базових визначень. Тому давайте порівняємо стару та нову термінологію, якою оперують
антикорупційні закони.

Старе поняття (визначене Законом № 3206,
використовується до 26.04.2015 р.)

Нове поняття (визначене Законом № 1700,
буде використовуватися з 26.04.2015 р.)

Антикорупційна експертиза
як самостійне поняття не визначалася. Водночас
ст. 15 цього Закону передбачено, що антикорупційна
експертиза проводиться з метою виявлення в чинних
нормативно-правових актах та проектах нормативноправових актів факторів, що сприяють або можуть
сприяти вчиненню корупційних правопорушень,
розроблення рекомендацій стосовно їх усунення
Новий порядок здійснення антикорупційних
експертиз регулює ст. 55 Закону № 1700. Глобальних змін, які були б цікавими для більшості наших читачів, у частині проведення цих експертиз
не передбачено. Крім однієї, на яку слід звернути увагу. Згідно з ч. 7 ст. 55 нового Закону за ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань,
юридичних осіб може проводитися громадська
антикорупційна експертиза чинних нормативноправових актів та проектів нормативно-правових
актів. Проведення громадської антикорупційної
експертизи чинних нормативно-правових актів,
проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок
відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань,
юридичних осіб або інших джерел, не заборонених
законодавством. Ці приписи фактично дублюють
листопад 2014, № 11

діяльність із виявлення в нормативноправових актах, проектах нормативноправових актів положень, які самостійно
чи у поєднанні з іншими нормами
можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень або правопорушень,
пов’язаних з корупцією

положення чинної наразі ч. 7 ст. 15 старого Закону.
А ось ч. 8 ст. 55 нового Закону докорінно змінює
статус громадських експертиз та змусить суб’єктів
владних повноважень більш уважно ставитися до їх
результатів. Згідно з ч. 8 ст. 55 нового Закону результати антикорупційної експертизи, у тому числі
громадської, підлягають обов’язковому розгляду
суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта,
його правонаступником або суб’єктом, до якого
перейшли відповідні нормотворчі повноваження
у цій сфері.
Уключення ж до нового Закону визначення
антикорупційної експертизи є логічним, оскільки
наявність правил реалізації цього механізму на законодавчому рівні потребує узагальнюючої норми, яка
б надавала відповідь на запитання, у чому в цілому
полягає така експертиза.
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Старе поняття (визначене Законом № 3206,
використовується до 26.04.2015 р.)

Нове поняття (визначене Законом № 1700,
буде використовуватися з 26.04.2015 р.)

Підпорядкування
безпосереднє підпорядкування —
відносини прямої організаційної або правової
залежності підлеглої особи від її керівника,
в тому числі через вирішення (участь
у вирішенні) питань прийняття на роботу,
звільнення з роботи, застосування заохочень,
дисциплінарних стягнень, надання вказівок,
доручень, контролю за їх виконанням
Як бачимо, по суті, цей термін не змінюється, але суттєво уточнюється. По-перше, перелік
можливих управлінських рішень стає невичерпним. По-друге, зміна терміна «безпосереднє підпорядкування» дозволить уникнути випадків, коли
Старе поняття (визначене Законом № 3206,
використовується до 26.04.2015 р.)

пряме підпорядкування — відносини прямої
організаційної або правової залежності
підлеглої особи від її керівника, в тому числі
через вирішення (участь у вирішенні) питань
прийняття на роботу, звільнення з роботи,
застосування заохочень, дисциплінарних
стягнень, надання вказівок, доручень
тощо, контролю за їх виконанням
на практиці, наприклад, стосунки між керівником органу та спеціалістом безпідставно не розглядалися в контексті підпорядкованості лише
у зв’язку з тим, що між ними був керівник нижчого
щабля.
Нове поняття (визначене Законом № 1700,
буде використовуватися з 26.04.2015 р.)

Близькі особи
чоловік, дружина, батько, мати, вітчим,
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка,
рідний брат, рідна сестра, дід, баба,
прадід, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка, усиновлювач чи усиновлений,
опікун чи піклувальник, особа, яка
перебуває під опікою або піклуванням,
а також особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом і мають
взаємні права та обов’язки із суб’єктом
відповідальності за корупційні
правопорушення, в тому числі
особи, які спільно проживають,
але не перебувають у шлюбі

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним
побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом,
на яких поширюється дія Закону № 1700 (крім осіб,
взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом
не мають характеру сімейних), у тому числі особи,
які спільно проживають,
але не перебувають у шлюбі, а також незалежно
від зазначених умов — чоловік, дружина, батько,
мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка,
рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба,
внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть,
теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений,
опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває
під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

Як бачимо, нове поняття «близькі особи»
є більш точним та майже не залишає «шпаринок»
для уникнення визначення близьких відносин
для цілей антикорупційного контролю.
По-перше, остаточно та однозначно розставлені усі крапки над «і» у частині прив’язки цього
визначення до спільного проживання та побуту
із суб’єктом корупційної відповідальності. Нове поняття чітко встановлює ступінь родинних зв’язків,
при наявності яких особи в розумінні антикорупційного законодавства вважаються близькими, незалежно від того, проживають вони разом чи ні.
По-друге, новим Законом визначено, що не вва-
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жаються близькими особи, які, хоча й проживають
спільно та мають спільний побут, не перебувають
у відносинах сімейного характеру. Наприклад, коли
молоді люди спільно винаймають квартиру або проживають у гуртожитку. Хоча особи з нашого прикладу фактично спільно проживають і, можливо,
пов’язані спільним побутом, їх не пов’язують стосунки сімейного характеру. Відповідно ці особи не є
близькими для цілей просування по службі. А отже,
цілком можливо, що один із них може за посадою
бути підпорядкований іншому. У такому випадку
більш актуальним стане питання відсутності (наявності) конфлікту інтересів як такого.
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Старе поняття (визначене Законом № 3206,
використовується до 26.04.2015 р.)

Нове поняття (визначене Законом № 1700,
буде використовуватися з 26.04.2015 р.)

Конфлікт інтересів
суперечність між особистими
майновими, немайновими
інтересами особи чи близьких їй осіб
та її службовими повноваженнями,
наявність якої може вплинути
на об’єктивність або неупередженість
прийняття рішень, а також
на вчинення чи невчинення
дій під час виконання наданих
їй службових повноважень

потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи
приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої
службові чи представницькі повноваження, що може
вплинути на об’єктивність чи неупередженість
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення
дій під час виконання зазначених повноважень
реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним
інтересом особи та її службовими чи представницькими
повноваженнями, що впливає на об’єктивність
або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення
чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Спектр правовідносин, які будуть охоплюватися поняттям «конфлікт інтересів», фактично
розділено на два поняття: потенційний та реальний конфлікт інтересів. При цьому наявність
потенційного конфлікту інтересів (зацікавленості
у чомусь) буде означати імовірну загрозу для неупередженого виконання службових чи управлінських
повноважень, тоді як реальний конфлікт означає
безпосередню наявність такої загрози. Новий Закон приділяє окрему увагу правомірній поведінці
осіб, у яких може виникати потенційний або реальний конфлікт інтересів між їх особистою (приватною) зацікавленістю у чомусь та їхніми службовими обов’язками. Необхідність врегулювання як
реального, так і потенційного конфлікту інтересів
є складовою міжнародних антикорупційних станСтаре поняття (визначене Законом № 3206,
використовується до 26.04.2015 р.)

дартів (Модельний кодекс поведінки державних
службовців, передбачений додатком до Рекомендації № R (2000) 10 Комітету Міністрів Ради Європи).
Темі конфлікту інтересів та питанням його врегулювання ми присвятимо окрему статтю у наступних
випусках «ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ».
Законом № 1700 вводиться новий термін «приватний інтерес», який сприятиме більш чіткому
розмежуванню особистого та службового інтересу.
Отже, приватний інтерес — це будь-який майновий
чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають
у зв’язку із членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях.
Нове поняття (визначене Законом № 1700,
буде використовуватися з 26.04.2015 р.)

Корупційне правопорушення
умисне діяння, що містить ознаки
корупції, вчинене суб’єктом
відповідальності за корупційні
правопорушення,
за яке законом установлено
кримінальну, адміністративну,
цивільно-правову та дисциплінарну
відповідальність

діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою,
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону,
за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну
та/або цивільно-правову відповідальність
правопорушення, пов’язане з корупцією, — діяння,
що не містить ознак корупції, але порушує встановлені
Законом № 1700 вимоги, заборони та обмеження, вчинене
особою, на яку поширюється дія цього Закону, за яке
законом встановлено кримінальну, адміністративну,
дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

Як бачимо, нове визначення корупційного
правопорушення буде охоплювати не лише умисні
дії, а й протиправну бездіяльність. Однак на практиці це не розширить коло злочинів, які будуть
містити ознаки корупції, оскільки останні можуть
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вчинятися лише умисно.
Натомість Законом буде виокремлено новий тип правопорушень, які, по суті, не вважатимуться корупційними, але будуть пов’язані з ними
і які можуть вчинятися як умисно, так і у формі
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бездіяльності. Наслідки вчинення цих правопорушень будуть такими ж несприятливими для по-

садовців, як і за вчинення корупційних правопорушень.

Старе поняття (визначене Законом № 3206,
використовується до 26.04.2015 р.)

Нове поняття (визначене Законом № 1700,
буде використовуватися з 26.04.2015 р.)

Корупція
використання суб’єктом відповідальності
за корупційні правопорушення наданих
йому службових повноважень та пов’язаних
із цим можливостей з метою одержання
неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб
або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди суб’єктом відповідальності
за корупційні правопорушення, або на його
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам
з метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових
повноважень та пов’язаних із цим можливостей

використання особою, яка підпадає під дію
Закону № 1700, наданих їй службових
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей
з метою одержання неправомірної вигоди
або прийняття такої вигоди чи прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе
чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція
чи надання неправомірної вигоди особі, яка
підпадає під дію Закону № 1700, або на її вимогу
іншим фізичним чи юридичним особам
з метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових повноважень
чи пов’язаних з ними можливостей

Неправомірна вигода
грошові кошти або інше майно, переваги,
пільги, послуги, нематеріальні активи,
які обіцяють, пропонують, надають
або одержують без законних на те підстав

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, будь-які інші
вигоди нематеріального чи негрошового
характеру, які обіцяють, пропонують, надають
або одержують без законних на те підстав

Як бачимо, і це визначення охоплюватиме
більш широке коло «вигод», які суб’єктам корупційної відповідальності не можна буде одержувати без
законних підстав. Будь-які блага, навіть ті, які не мають грошового чи іншого матеріального вираження, посадовці мають одержувати тільки на законних
Старе поняття (визначене Законом № 3206,
використовується до 26.04.2015 р.)

підставах. До переліку неправомірних вигід можна
віднести, наприклад, перемогу у конкурсі, позитивні
відгуки у засобах масової інформації, почесне звання
тощо, які при цьому не мають матеріального вираження, але надаються в обмін на неправомірне
рішення чиновника.
Нове поняття (визначене Законом № 1700,
буде використовуватися з 26.04.2015 р.)

Подарунок
старий Закон цього визначення не містив

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують
безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

Оскільки Закон № 3206 не містив визначення
подарунка, а лише оперував цим поняттям, для розшифровки цього визначення ми завжди зверталися
до норм Цивільного кодексу України. Однак Кодекс
не містить точного визначення поняття «подарунок»,
а лише надає його ознаки без урахування цілей антикорупційного законодавства. Тому вбачається дуже
доцільним, що новий антикорупційний Закон чітко
розтлумачує нам, що ж означає «подарунок», адже
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заборони на певні види дарів та пожертв з квітня
2015 року стануть більш жорсткими та однозначними.
У наступних номерах ми почнемо детально
аналізувати види обмежень та заборон, встановлених Законом № 1700, приділимо увагу питанням
врегулювання конфлікту інтересів, правилам етичної
поведінки і зробимо окремий аналіз складів адміністративних та кримінальних правопорушень вимог
антикорупційного законодавства.
листопад 2014, № 11
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ХТО-ХТО У ХАТИНЦІ… ВЛАСНИК?
ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО КІНЦЕВОГО ВИГОДООДЕРЖУВАЧА
25.10.2014 р. у № 206 газети «Голос України» було оприлюднено Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів
юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 р. № 1701-VII. Відповідно з 25 листопада
поточного року підприємства, крім державних та комунальних, зобов’язані встановлювати свого
кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати
її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених Законом. Саме про ці новації
і піде мова у статті.
Віра КОЗІНА,
юрист
ДОКУМЕНТИ СТАТТІ
Закон № 1701 — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних
осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 р. № 1701-VII.
ГК — Господарський кодекс України.
Закон № 249 — Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 р. № 249-IV.
КІНЦЕВИЙ ВИГОДООДЕРЖУВАЧ
Нова ст. 641 ГК у ч. 2 передбачає, що термін «кінцевий вигодоодержувач» розуміється у значенні,
яке вживається в Законі № 249.
Згідно з оновленою редакцією абз. 1 п. 22 ч. 1
ст. 1 цього Закону, яка почне діяти з 25 листопада,
кінцевий вигодоодержувач юридичної особи — це
фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний
вплив на управління або господарську діяльність
юридичної особи безпосередньо або через інших
осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації
права володіння або користування всіма активами
чи їх значною часткою, права вирішального впливу
на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість
визначати умови господарської діяльності, давати

обов’язкові до виконання вказівки або виконувати
функції органу управління, або яка має можливість
здійснювати вплив шляхом прямого чи опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу)
володіння однією особою самостійно або спільно
з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу
в юридичній особі.
При цьому згідно з новою редакцією абз. 2 п. 22
ч. 1 ст. 1 Закону № 249 фізичною особою — кінцевим
вигодоодержувачем юридичної особи не може бути
особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником
щодо такого права.
Натомість із цього Закону вилучили кілька понять. Зокрема, з 25.11.2014 р. там не буде таких визначень:

контроль
юридичної
особи

пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно
чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає
еквіваленту 50 та більше % статутного капіталу або голосів юридичної особи,
або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким
чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи

контроль
фізичної особи

можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи
незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи

контролер

особа, яка здійснює контроль

листопад 2014, № 11

27

АКЦЕНТ

Слід звернути увагу, що, крім нововведеного
поняття «кінцевий вигодонабувач юридичної особи»,
п. 24 ч. 1 ст. 1 Закону № 249 містить також поняття «вигодоодержувач» — це особа, на користь або
в інтересах якої проводиться фінансова операція.
Закон № 249 передбачає цілий ряд процедур,
завдяки яким встановлюється остаточний вигодоодержувач у правовідносинах. Так, наприклад, ч. 15 ст. 9
цього Закону передбачено, що у разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи в інтересах іншої
особи або якщо у суб’єкта первинного фінансового
моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа
виступає від власного імені або вигодоодержувачем
є інша особа, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний згідно з вимогами цієї статті та положеннями інших законів, що регулюють процедуру
ідентифікації, ідентифікувати також особу, від імені
або за дорученням чи в інтересах якої проводиться
фінансова операція або яка є вигодоодержувачем.
Тобто, як бачимо, посилання на Закон № 249,
яке міститься тепер у ст. 64 ГК, дає досить широкі
можливості для встановлення реальних власників
майна чи майнових прав.

ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ
Перш ніж ми заглибимося в детальний аналіз
нововведень про оприлюднення інформації щодо
справжніх власників, хочу звернути вашу увагу ще
на одне поняття, яким оперує новий Закон № 1701
та яке тепер набуває нової актуальності.
Так, це термін «публічний діяч». Це визначення
також розшифровується в Законі № 249 і з 25 листопада поточного року буде суттєво розширене.
Згідно з п. 29 ч. 1 ст. 1 Закону № 249 публічні діячі — це національні публічні діячі, іноземні публічні
діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації, а також їх пов’язані особи.
Увага! Пов’язаних осіб публічних діячів автоматично (у силу припису цього Закону) відносять
до категорії «публічний діяч» з усіма наслідками,
що звідси витікають.
Отже, відповідно до оновленої редакції п. 29
ч. 1 ст. 1 Закону № 249 національними публічними
діячами є фізичні особи, які виконують публічні
функції в Україні, а саме:

Президент України
Прем’єр-міністр України
члени Кабінету Міністрів України
перший заступник міністра, заступник міністра, інші керівники
центральних органів виконавчої влади та їх заступники
Голова та члени Центральної виборчої комісії
народні депутати України
Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України
Голова та судді Конституційного суду України, Голова та судді Верховного Суду України,
голови та судді вищих спеціалізованих судів, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
голови апеляційних судів
члени Вищої ради юстиції
Генеральний прокурор України та його заступники
прокурори областей та прирівняні до них
Голова та члени Рахункової палати
надзвичайні і повноважні посли
Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України,
начальники Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил
Голова Служби безпеки України та його заступники
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керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України
Голова Антимонопольного комітету України та його заступники
члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
державні службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорій посад
керівники обласних територіальних органів центральних
органів виконавчої влади та прирівняні до них
керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних
підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 %
керівники статутних органів політичних партій;
члени центральних статутних органів політичних партій
Іноземні публічні діячі
(фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах)
глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники
депутати парламенту
голови та члени правлінь центральних банків
члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів,
рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин
надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах
керівники центральних органів військового управління
керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств
посадові особи політичних партій
Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації, є посадові особи міжнародних
організацій, що обіймають або обіймали протягом
останніх трьох років в них керівні посади, а саме
директори, голови правлінь чи їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому
рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні
посадові особи міжнародних судів.
Пов’язаними особами національних публічних
діячів, іноземних публічних діячів, діячів, що виконують значні функції в міжнародній організації, є їх
члени сім’ї, а також юридичні особи, кінцевими вигодоодержувачами або власниками істотної участі
яких є такі діячі чи члени їх сім’ї.
Під членами сім’ї у цьому випадку згідно
із Законом № 249 розуміються особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти (у тому числі повнолітні) та їх
подружжя, батьки, особи, які перебувають під опікою
листопад 2014, № 11

і піклуванням, інші особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права
та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Істотною участю згідно з п. 23 ч. 1 ст. 1 Закону № 249 вважається пряме або опосередковане
володіння часткою у розмірі 10 і більше % статутного
капіталу (фонду), 10 і більше % акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований
вплив на неї. Таким чином, розкриттю підлягатиме
інформація і про міноритарних власників корпоративних прав, якщо вони володіють понад 10 % прав,
а також посадових осіб, які мають прямий чи опосередкований вплив на юридичну особу.
РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ЮРОСОБУ ТА ДОСТУП ДО НЕЇ
Частиною 2 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб —
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підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі — Закон
про держреєстрацію) передбачено перелік відомостей про юридичних осіб, які містяться у Єдиному
державному реєстрі (далі — ЄДР).
Нагадаю, що згідно з ч. 1 ст. 20 Закону про держреєстрацію відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків,
відомостей про відкриття та закриття рахунків, наЯк було
(стара редакція абз. 8 ч. 2 ст. 17
Закону про держреєстрацію,
яка діє до 25.11.2014 р.)

Серед іншого у ЄДР містилася
інформація про перелік засновників
(учасників) юридичної особи, у тому
числі ім’я, країна громадянства,
місце проживання, реєстраційний
номер облікової картки платника
податків, якщо засновник — фізична
особа; найменування, країна
резидентства, місцезнаходження
та ідентифікаційний код, якщо
засновник — юридична особа
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кладення та зняття арештів на рахунки та майно.
Отже, цю інформацію може отримати будь-яка особа,
крім суб’єкта владних повноважень, у порядку доступу
до інформації, а також будь-який адвокат у порядку,
визначеному ст. 24 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. № 5076-VI.
Так яка ж інформація про реальних власників
тепер буде загальнодоступною в ЄДР?
ЇЇ перелік значно розширений.

Як буде
(нова редакція абз. 8 — 10 ч. 2 ст. 17 Закону про держреєстрацію,
яка буде діяти з 25.11.2014 р.)

Відтепер у цій частині буде доступна інформація про:
а) перелік засновників (учасників) юридичної особи,
у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),
країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина
України або паспортного документа іноземця, місце
проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (за наявності), якщо засновник — фізична особа;
найменування, країна резидентства, місцезнаходження
та ідентифікаційний код, якщо засновник — юридична особа;
б) кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому
числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо
засновник — юридична особа, а саме: прізвище, ім’я,
по батькові (за наявності), країна громадянства, серія
та номер паспорта громадянина України або паспортного
документа іноземця, місце проживання, реєстраційний
номер облікової картки платника податків (за наявності);
в) структуру власності засновників — юридичних осіб
(крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних
осередків, адвокатських об’єднань, торговопромислових палат, державних органів, органів місцевого
самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість
встановити фізичних осіб — власників істотної участі
цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності), країна громадянства, серія та номер
паспорта громадянина України або паспортного документа
іноземця, місце проживання, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (за наявності)
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При зміні кінцевих вигодоодержувачів та/
або власників істотної участі юридичної особи, у тому
числі кінцевих вигодоодержувачів та/або власників
істотної участі її засновника, якщо засновник — юридична особа, інформація до ЄДР подаватиметься
у порядку, встановленому ч. 1 ст. 19 Закону про
держреєстрацію.
НОВА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ
ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРОСІБ
Відповідно, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи
засновником (засновниками) або уповноваженою
ним (ними) особою включатиметься інформація про:
— структуру власності засновників — юридичних осіб, яка дає можливість встановити фі-

зичних осіб — власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених
фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер
паспорта громадянина України або паспортного
документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності):
— кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого
вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник — юридична особа, а саме:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина
України або паспортного документа іноземця, місце
проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків (за наявності).

Увага! Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення
державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків,
адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого
самоврядування та їх асоціацій.
Такі вимоги передбачені з 25.11.2014 р. абз. 6 — 8
ч. 1 ст. 24 Закону про держреєстрацію.
Увага! Згідно з оновленою редакцією абз. 6 ч. 1
ст. 27 цього Закону невідповідність відомостей про
засновників (учасників) юридичної особи та кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) відомостям щодо них, які містяться в ЄДР, буде вважатися підставою для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи.
НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПРАВ
Не можна оминути увагою і ще одну новелу,
внесену Законом № 1701. Вона стосується доступу
до інформації про речові права на нерухоме майно
та їх обтяження.
Зокрема, ст. 28 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV (далі — Закон
про реєстрацію прав) викладено у новій редакції.
Ця норма визначає статус інформації, розміщеної
у Державному реєстрі прав (далі — ДРП), а також
порядок надання інформації з нього.
Безпрецедентною для нашої країни можна назвати вже ч. 1 ст. 28 цього Закону, згідно з якою інформацію про зареєстровані права та їх обтяження,
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що міститься у ДРП, визнано відкритою та загальнодоступною.
Згідно з ч. 2 ст. 28 Закону про реєстрацію прав
для фізичних та юридичних осіб інформація з ДРП
надається виключно за об’єктом нерухомого майна
в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав.
Поки що порядок одержання інформації не розроблено. Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1701 Кабмін має розробити його
у строк до 25.02.2015 р.
Другий варіант одержання суб’єктом приватного права інформації з ДРП, передбачений новою
редакцією Закону, — це право одержати інформацію
в паперовій формі шляхом подання заяви особисто
або пересилання поштового відправлення органам
державної реєстрації прав та нотаріусам у порядку,
визначеному Урядом.
Увага! Цілий ряд осіб зможе одержувати інформацію з ДРП у зв’язку із здійсненням ними
повноважень, визначених законом, як за суб’єктом
права, так і за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу
до ДРП за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового
підпису.
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До осіб з правом такого доступу віднесено:
посадових осіб органів державної влади
посадових осіб органів місцевого самоврядування
посадових осіб судів
посадових осіб органів внутрішніх справ
посадових осіб органів прокуратури
посадових осіб органів Служби безпеки України
адвокатів, нотаріусів
Порядок доступу до ДРП для перелічених вище
осіб також має бути визначений Кабінетом Міністрів
України у строк до 25.02.2014 р.
Відповідно до ч. 4 ст. 28 Закону про реєстрацію
прав (у редакції, яка діятиме з 25.11.2014 р.) за заявою власника чи іншого правоволодільця орган
державної реєстрації прав надає інформацію у формі
виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно,
що йому належить.
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Увага! Новою редакцією ч. 5 ст. 28 Закону про
реєстрацію прав передбачено, що інформація про
зареєстровані права та їх обтяження, отримана
в електронній чи паперовій формі за допомогою
програмних засобів ведення ДРП, є офіційною та використовується відповідно до законодавства.
А ось банки при здійсненні операцій з іпотеки,
на відміну від попередньої редакції ст. 28 цього Закону, безпосереднього доступу до інформації з ДРП
не матимуть.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ
ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАБОРОН,
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧАСТИНАМИ ТРЕТЬОЮ І ЧЕТВЕРТОЮ
СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ»*
1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами
третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі — перевірка).
2. Перевірка проводиться щодо:
1) Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України,
а також міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку, Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного
майна, Голови Держкомтелерадіо, їх перших заступників, заступників;
2) Генерального прокурора України, Голови СБУ, Голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної охорони, Міністра фінансів, Голови ДФС, начальника податкової міліції, Міністра внутрішніх
справ, Голови ДСНС, їх перших заступників, заступників;
3) військових посадових осіб Збройних Сил та інших утворених відповідно до закону військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом
під час мобілізації;
4) членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професійних суддів,
Голови ДСА, його першого заступника, заступника;
5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, керівника
Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх
перших заступників, заступників;
6) начальницького складу органів внутрішніх справ, ДПтС, Держспецзв’язку, Мінфіну, ДФС, податкової
міліції, МВС, ДСНС;
7) посадових та службових осіб органів прокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Національного банку;
8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, голів
та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне
регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
9) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг;
10) інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах 1 — 10 цього пункту.
3. Мін’юст для забезпечення здійснення громадського контролю за процесом проведення перевірки
утворює дорадчий громадський орган з питань люстрації.
4. Організація проведення перевірки покладається на керівника відповідного органу, до повноважень
якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка (далі — керівник органу).
Організація проведення перевірки професійних суддів покладається на голову суду, в якому працює
суддя.
Організація проведення перевірки членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення покладається
на керівника органу, в якому працює особа.
* Затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16.10.2014 р. № 563.
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Керівник органу або голова суду обов’язково враховує положення частини сьомої статті 1 Закону
України «Про очищення влади» (далі — Закон).
5. Керівник органу або голова суду згідно з планом проведення перевірок, затвердженим Кабінетом
Міністрів України, приймає рішення про початок проведення перевірки у відповідному органі (далі — початок проведення перевірки в органі), в якому встановлює дату початку проведення перевірки, а також
відповідальним за проведення перевірки визначає кадрову службу чи інший структурний підрозділ такого
органу (далі — відповідальний структурний підрозділ).
6. Рішення про початок проведення перевірки в органі оприлюднюється в день його прийняття на офіційному веб-сайті органу, в якому проводиться перевірка, та в той самий день доводиться відповідальним
структурним підрозділом такого органу до відома осіб, які підлягають перевірці.
7. У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутня технічна можливість для оприлюднення рішення про початок проведення перевірки в органі, такий орган надсилає зазначене рішення в день
його прийняття у паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf ) на електронну адресу
органу, якому підпорядковується зазначений орган. Орган, якому підпорядковується орган, в якому проводиться перевірка, у той самий день оприлюднює рішення на власному офіційному веб-сайті.
8. Особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати до відповідального структурного підрозділу власноручно написану заяву (далі —
заява) про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті
1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно
з додатком 1 або про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою
згідно з додатком 2.
Вимога стосовно надання в заяві згоди на оприлюднення відомостей щодо особи, яка підлягає
перевірці, не поширюється на осіб, які обіймають посади, перебування на яких становить державну
таємницю.
9. Професійний суддя, який підлягає перевірці, зобов’язаний у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки в органі подати до відповідального структурного підрозділу власноручно написану заяву
за формою згідно з додатком 1 або додатком 2 та декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, складену за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання
і протидії корупції» (далі — декларація).
10. Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї застосовуються заборони,
визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, або неподання нею заяви у строк, зазначений
у пункті 8 цього Порядку, є підставою для звільнення особи з посади, що вона обіймає, не пізніш як на третій день після подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї заборони,
передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 Закону.
11. Повідомлення професійним суддею, який підлягає перевірці, в заяві про те, що до нього застосовується заборона, визначена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, є підставою для надіслання Мін’юсту головою суду не пізніш як на третій день після подання такої заяви її копії в паперовій
та електронній формі (сканованої копії у форматі pdf ).
Неподання професійним суддею, який підлягає перевірці, заяви у строк, зазначений у пункті 9 цього
Порядку, є підставою для надіслання Мін’юсту головою суду інформації про неподання заяви не пізніш як
на третій день після закінчення строку подання заяви.
Мін’юст у триденний строк з дня надходження зазначеної заяви або інформації звертається до Вищої
ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозицією про прийняття подання
про звільнення судді з посади.
12. Керівник органу, який прийняв рішення про звільнення особи, зазначеної у пункті 10 цього Порядку, надсилає в день його прийняття до Мін’юсту рішення про звільнення особи разом з його копією
(сканованою копією у форматі pdf ) та відомості про таку особу (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце
народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положення
Закону, інформація про заборону, яку застосовано до особи, із зазначенням критерію, на підставі якого застосовано відповідну заборону) в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), які не пізніш як
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на третій день з дати надходження вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано
положення Закону (далі — Реєстр).
13. Відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення
Закону, інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону, та строк,
на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону) не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства.
14. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка
підлягає перевірці, на підставі відомостей, наявних в особовій справі такої особи, перевіряє достовірність
відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою
статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених пунктами 1 — 8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини
четвертої статті 3 Закону:
1) заборони, яка застосовується до осіб, що обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 р.
по 22 лютого 2014 р. та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем’єр-міністра України, Першого віцепрем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку, Голови
Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Держкомтелерадіо, Генерального
прокурора України, Голови СБУ, Голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Управління державної
охорони, начальника податкової міліції, Голови ДСНС, Глави Адміністрації Президента України, Керівника
Державного управління справами, керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;
члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Голови ДСА, його першого заступника, заступника;
керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату)
Генеральної прокуратури України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС, Міндоходів, податкової міліції;
керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури, СБУ, МВС, Міндоходів, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах у м. Києві;
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської
міської держадміністрацій, їх перших заступників, заступників, голови райдержадміністрації, районної
в м. Києві держадміністрації;
Начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил, Командувача Сухопутних військ
Збройних Сил, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил, Командувача Військово-Морських Сил Збройних
Сил, їх першого заступника, заступника;
голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;
керівника державного підприємства, що належить до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг, яке відповідно до законодавства вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг;
2) заборони, яка застосовується до осіб, що:
були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної
партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище;
були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище.
15. У разі виявлення відповідальним структурним підрозділом відомостей щодо застосування до особи, яка підлягає перевірці, заборони, передбаченої пунктом 14 цього Порядку, керівник органу не пізніше
ніж на третій день з дня виявлення таких відомостей приймає рішення про звільнення такої особи і в той
самий день надсилає його копію до Мін’юсту в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) разом з відомостями про особу, щодо якої застосовано заборону, передбачену частиною третьою
статті 1 Закону (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина
України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання,
місце роботи, посада на час застосування положення Закону, інформація про критерій, на підставі якого
застосовано заборону), в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), які протягом трьох
днів з дня їх надходження вносяться до Реєстру.
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16. Відомості про особу, яка підлягає перевірці (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час
застосування положення Закону, інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону, та строк, на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою
або четвертою статті 1 Закону), не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються
на офіційному веб-сайті Міністерства.
17. Керівник органу не пізніш як на третій день після надходження заяви щодо незастосування до особи,
яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону, одночасно
надсилає органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів
України (далі — органи перевірки), відповідно до компетенції запити про проведення перевірки за формою
згідно з додатком 3 щодо особи, яка підлягає перевірці, до яких додається копія заяви зазначеної особи,
засвідчена відповідальним структурним підрозділом.
18. Запити не надсилаються для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування
критеріїв, передбачених частиною четвертою статті 3 Закону, до осіб, які були народжені після 1977 року.
19. Запит про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав)
та відповідності вартості майна (майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації, поданій особою, яка
підлягає перевірці, за минулий рік, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1 — 10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел, надсилається до ДФС
разом з копією декларації особи, яка підлягає перевірці, засвідченою кадровою службою органу, в якому
проводиться перевірка.
20. ДФС проводить перевірку в порядку, визначеному Мінфіном.
21. Керівник органу в день надіслання запитів органам перевірки надсилає Мін’юсту повідомлення
про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4 в паперовій та електронній
формі (скановану копію у форматі pdf та відповідну інформацію у форматі Microsoft Word), а також для осіб,
які обіймають посади, віднесені до 1 — 3 категорій посад державної служби, та посади керівного та начальницького складу правоохоронних органів — копію декларації (крім відомостей, що віднесені законом
до інформації з обмеженим доступом) в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf),
які не пізніше ніж на п’ятий день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційному веб-сайті
Міністертва із зазначенням дня початку проходження перевірки.
Зазначене повідомлення розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту на період проведення перевірки.
22. День надіслання запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Мін’юсту є днем
початку проходження перевірки особою відповідно до Закону.
23. Орган, в якому проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка, розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про початок
проходження перевірки відповідною особою та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені
законом до інформації з обмеженим доступом).
Зазначене повідомлення та інформація щодо результатів проведення перевірки розміщуються на офіційному веб-сайті відповідного органу на період перебування особи, щодо якої проведено перевірку,
на посаді (посадах) у такому органі.
24. У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутні технічні можливості для оприлюднення
інформації, копій заяви та декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, зазначені інформація,
копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом)
підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, якому підпорядковується зазначений орган.
У такому випадку орган, в якому проводиться перевірка, надсилає в день початку проходження перевірки
зазначену інформацію, копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) в паперовій та електронній формі (скановані копії у форматі pdf) відповідному органу,
який у той самий день оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті.
25. Голова суду в день, що настає за днем подання заяви професійним суддею, який підлягає перевірці,
надсилає до ДСА інформацію про початок проходження перевірки професійним суддею, копії його заяви
та декларації в паперовій та електронній формі (скановані копії у форматі pdf).
26. ДСА протягом трьох днів після надходження заяви особи, стосовно якої проводиться перевірка,
та декларації розміщує інформацію про початок проходження перевірки професійним суддею і копії заяви
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та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) на власному
офіційному веб-сайті за принципами територіальності і спеціалізації.
27. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у пункті 2
частини п’ятої статті 5 Закону, ДФС протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх фактів недостовірності
та/або невідповідності відомостей, але не пізніше ніж на тридцятий день з дня надходження запиту та копії
декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, повідомляє про них зазначеній особі.
28. Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день з дня
отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за фактами, зазначеними у пункті 27
цього Порядку, та підтвердні документи, які є обов’язковими для розгляду та врахування ДФС під час підготовки висновку про перевірку.
29. Орган перевірки одночасно з надісланням відповідей на запити керівників органів, в яких проводиться перевірка, надсилає до Мін’юсту копії таких відповідей, інформація з яких у разі застосування
до особи, стосовно якої проводиться перевірка, заборон, визначених частиною третьою або четвертою
статті 1 Закону, вноситься до Реєстру.
30. Форма висновку ДФС про результати перевірки відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої
статті 5 Закону, затверджується наказом Мінфіну.
31. Протягом місяця з дня початку проходження перевірки особою фізичні та юридичні особи можуть
подати інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон,
передбачених Законом, до органу перевірки чи до дорадчого громадського органу з питань люстрації при
Мін’юсті.
32. Інформація про особу, стосовно якої проводиться перевірка, яка надійшла від фізичних та юридичних осіб до дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті, подається ним на розгляд
відповідного органу перевірки, про що інформується Мін’юст.
33. Орган перевірки, що отримав інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка,
від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Мін’юсті,
зобов’язаний розглянути таку інформацію та протягом десяти робочих днів надати відповідь фізичній
чи юридичній особі.
Орган перевірки одночасно з надісланням відповідей фізичній чи юридичній особі, яка подала інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, інформує про результати розгляду цієї інформації
керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться
перевірка.
34. У разі коли інформацію не віднесено до відомостей, зазначених у пунктах 1 і 2 частини п’ятої статті 5
Закону, перевірку достовірності яких проводять органи перевірки, така інформація надсилається органом,
в якому проводиться перевірка, компетентним органам у порядку, встановленому законом.
35. Якщо відповідь / висновок / копія судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, є неповними або суперечать іншим матеріалам перевірки, орган, в якому проводиться
перевірка, з метою проведення додаткової перевірки чи уточнення отриманої інформації одноразово
звертається із запитом до органів перевірки, які зобов’язані розглянути його та надати відповідь протягом
десяти робочих днів.
36. На підставі відповіді / висновку / копії судового рішення, що надійшли від органів перевірки за результатами перевірки, відповідальний структурний підрозділ в одноденний строк (з дня надходження
останньої відповіді / висновку / копії судового рішення або з дня надходження відповіді / висновку / копії
судового рішення, який є підставою для застосування заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону) готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 та подає
її керівнику органу.
37. Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді (відповідей) / висновку /
копії судового рішення розглядає довідку про результати перевірки щодо особи, надсилає у той самий
день Мін’юсту в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word) копію довідки про результати
перевірки щодо особи, до якої не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою
статті 1 Закону, або у разі встановлення недостовірності відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини
п’ятої статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення особи та у той самий день надсилає Мін’юсту копію
згаданого рішення в паперовій та електронній формі (скановану копію у форматі pdf) та копію довідки про
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результати перевірки в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), інформація з яких протягом трьох днів з дня їх надходження вноситься до Реєстру.
Відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення
Закону, інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону, та строк,
на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону)
не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Мін’юсту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства.
38. Голова суду не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді (відповідей) / висновку / копії
судового рішення розглядає довідку про результати перевірки щодо професійного судді, надсилає Мін’юсту
в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word) копію довідки про результати перевірки щодо
професійного судді, до якого не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та четвертою статті 1
Закону, або у разі встановлення під час перевірки професійного судді недостовірності відомостей, зазначених
у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону, надсилає копію довідки про результати перевірки щодо
професійного судді в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word) та відповіді / висновку /
судового рішення про результати перевірки до Мін’юсту, який у триденний строк з дня надходження копії
такої відповіді / висновку / судового рішення надсилає копію такої відповіді / висновку / судового рішення
до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про
прийняття подання про звільнення судді з посади.
39. Висновок про проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових
прав), зазначених у поданій особою за попередній рік декларації, та/або невідповідності вартості майна
(майнових прав), зазначеного (зазначених) у декларації особи, що набуте (набуті) за час перебування на посадах, доходам, отриманим із законних джерел, може бути оскаржений особою в судовому порядку.
40. Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, додаються до особової справи особи.
Усі матеріали перевірки, які надійшли до голови суду, додаються до особової справи професійного суду.
Мін’юст має право доступу до всіх матеріалів перевірки.
41. Особа, яка претендує на зайняття посади, передбаченої підпунктами 1 — 10 пункту 2 цього Порядку
(крім особи, яка виявила бажання стати суддею) (далі — особа, яка претендує на зайняття посади), разом
з документами, необхідними для її призначення на посаду, подає до відповідного органу власноручно написану заяву за формою згідно з додатком 1.
Особа, яка виявила бажання стати суддею, разом з документами, необхідними для її призначення
на посаду, подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України власноручно написану заяву за формою
згідно з додатком 1.
Неподання заяви особою, яка претендує на зайняття посади або яка виявила бажання стати суддею,
є підставою для відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує.
42. Відповідальний структурний підрозділ протягом десяти днів з дня надходження заяви особи, яка
претендує на зайняття посади, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо
незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3
Закону.
43. Виявлення відповідальним структурним підрозділом факту належності особи до переліку осіб,
щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою статті 1 Закону, на основі критеріїв,
визначених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3
Закону, є підставою для відмови такій особі у призначенні на посаду, на яку вона претендує.
44. Керівник органу надсилає в день виявлення факту, зазначеного в пункті 43 цього Порядку, до Мін’юсту
на його електронну адресу інформацію щодо застосування заборони, передбаченої частиною третьою статті 1
Закону, до особи та відомості про неї (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, коли і ким виданий, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, місце проживання, місце роботи, посада, на яку особа претендувала, інформація про критерій,
на підставі якого застосовано заборону) в паперовому та електронному вигляді (у форматі Microsoft Word),
які протягом трьох днів з моменту її надходження вносяться до Реєстру.
45. У разі невиявлення відповідальним структурним підрозділом підстав для застосування щодо особи заборон, передбачених частиною першою, пунктами 1 — 8 частини другої та пунктами 1 і 2 частини
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четвертої статті 3 Закону, керівник органу може прийняти рішення про призначення такої особи на відповідну посаду.
46. Керівник органу не пізніше ніж на третій день після призначення особи на посаду, передбачену
підпунктами 1 — 10 пункту 2 цього Порядку (крім посади судді), одночасно надсилає до органів перевірки
у порядку, передбаченому пунктами 17 — 19 цього Порядку, запити.
47. Щодо особи, яка призначена на посаду, передбачену підпунктами 1 — 10 пункту 2 цього Порядку
(крім посади судді), проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 20 — 24, 27 — 37,
39 — 40 цього Порядку.
Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження відповіді / висновку / копії судового
рішення, якими встановлено недостовірність відомостей, зазначених у пунктах 1 та/або 2 частини п’ятої
статті 5 Закону, приймає рішення про звільнення особи.
48. Перевірка щодо особи, яка виявила бажання стати суддею, проводиться у строки та в порядку,
визначені законодавством про судоустрій і статус суддів.
49. У разі призначення особи на іншу посаду в межах одного органу державної влади (у тому числі в разі
призначення особи з територіального органу в апарат центрального органу виконавчої влади і навпаки)
чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування до іншого органу державної влади чи органу місцевого
самоврядування, призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної
влади, що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади, до якого переходять повноваження
та функції органу державної влади, що припиняється, проводиться перевірка у строки та в порядку, визначені пунктами 41 — 47 цього Порядку.
У разі призначення особи на іншу посаду в межах апарату органу державної влади чи в межах органу
місцевого самоврядування перевірка щодо неї не проводиться.
50. Особи, винні в порушенні цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.
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Додаток 1
до Порядку

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові
керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої
статті 5 Закону України «Про очищення влади» / Вища кваліфікаційна
комісія суддів України — для особи, яка виявила бажання стати суддею)
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»
Я,

,
(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.
Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».
Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20
рік.
20

р.
(підпис)

Додаток 2
до Порядку

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові
керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої
статті 5 Закону України «Про очищення влади» / Вища кваліфікаційна
комісія суддів України — для особи, яка виявила бажання стати суддею)
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА*
про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»
Я,

,
(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною
статті 1 Закону, застосовується щодо мене.
(третьою/четвертою)
(зазначається, яка саме заборона застосовується)

Надаю згоду на:
проходження перевірки;
оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».
Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20
20

рік.

р.
(підпис)

* Заява пишеться особою власноручно.
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Додаток 3
до Порядку

(найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)

ЗАПИТ
про проведення перевірки,
передбаченої Законом України «Про очищення влади»
Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» для перевірки достовірності
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про
очищення влади», просимо надати до
(найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 563, відомості щодо
(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта

громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»)

про

.

Додаток: копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»,
паспорта громадянина України, інших документів, залежно від компетенції органу, на
арк.

(посада керівника органу державної влади /
органу місцевого
самоврядування або іншої особи,
яка надсилає запит)

(підпис)
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(ініціали та прізвище)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Додаток 4
до Порядку

Міністерство юстиції України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки
в
(дата початку перевірки)

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:
(прізвище, ім’я, по батькові особи, місце роботи,
посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»)

Додаток: копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__ рік (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).*

(посада керівника
органу державної влади /
органу місцевого самоврядування)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

* Для осіб, які обіймають посади, віднесені до 1 — 3 категорій посад державної служби, та посади керівного та начальницького складу правоохоронних органів.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Додаток 5
до Порядку

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»
, який (яка) працює (претендує на зайняття)
(прізвище, ім’я та по батькові особи)
(найменування посади та органу державної влади /
органу місцевого самоврядування)

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та 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 р. № 563,
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою
і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо
(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер
паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

.
проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України
«Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20__ рік,
копії інших документів
(зазначаються за наявності)

.
Запити про надання відомостей щодо
(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до
(найменування органів перевірки)

.
За результатами розгляду запитів
(найменування органів перевірки)

повідомили:
.
За результатами проведеної перевірки встановлено, що до
(прізвище, ім’я та по батькові особи)

заборони, визначені частиною _____________________ статті 1 Закону України
(не застосовуються / застосовуються)

(третьою/четвертою)

«Про очищення влади»

.
(у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

(посада керівника відповідального структурного підрозділу
органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

(підпис)
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(ініціали та прізвище)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Затверджено постановою
Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 563

ПЕРЕЛІК
органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»
Найменування органу,
що проводить перевірку

Відомості, щодо яких орган проводить перевірку

Строк подання
відповідей

Мін’юст

Інформація з Єдиного державного реєстру
осіб, щодо яких застосовано положення Закону
України «Про очищення влади», про наявність
або відсутність відомостей про особу

Не більш як 10 днів

МВС

Відомості щодо заборон, які
можуть бути застосовані до:
осіб, які обіймали посаду (посади) у період
з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р.
та не були звільнені протягом зазначеного періоду
з відповідної посади (посад) за власним бажанням:
— працівника правоохоронного органу, який
брав участь у затриманні осіб, звільнених
від кримінальної або адміністративної
відповідальності відповідно до Законів України
від 29 січня 2014 р. № 737-VII «Про усунення
негативних наслідків та недопущення
переслідування та покарання осіб з приводу
подій, які мали місце під час проведення мирних
зібрань» і від 21 лютого 2014 р. № 743-VII
«Про недопущення переслідування та покарання
осіб з приводу подій, які мали місце під час
проведення мирних зібрань, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законів України»;
— працівника правоохоронного органу, який
складав та/або сприяв складенню рапортів,
протоколів про адміністративне правопорушення,
повідомлень про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, обвинувальних актів
стосовно осіб, звільнених від кримінальної
або адміністративної відповідальності відповідно
до Законів України від 29 січня 2014 р. №
737-VII «Про усунення негативних наслідків
та недопущення переслідування та покарання осіб
з приводу подій, які мали місце під час проведення
мирних зібрань» і від 21 лютого 2014 р. № 743-VII
«Про недопущення переслідування та покарання
осіб з приводу подій, які мали місце під час
проведення мирних зібрань, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законів України»;

Не більш як 30 днів
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Найменування органу,
що проводить перевірку

Відомості, щодо яких орган проводить перевірку

Строк подання
відповідей

— слідчого органу досудового розслідування,
дізнавача, оперативного працівника, інспектора,
який проводив слідчі та оперативні дії стосовно осіб,
звільнених від кримінальної або адміністративної
відповідальності відповідно до Законів України
від 29 січня 2014 р. № 737-VII «Про усунення
негативних наслідків та недопущення переслідування
та покарання осіб з приводу подій, які мали місце
під час проведення мирних зібрань» і від 21 лютого
2014 р. № 743-VII «Про недопущення переслідування
та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під
час проведення мирних зібрань, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законів України»;
працівників органів внутрішніх справ та інших
правоохоронних органів, які своїми рішеннями,
діями чи бездіяльністю здійснювали заходи
(та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані
на кримінальне переслідування та притягнення
до кримінальної відповідальності осіб, до яких
застосовано повну індивідуальну амністію
відповідно до Закону України від 27 лютого
2014 р. № 792-VII «Про внесення змін до Закону
України «Про застосування амністії в Україні»
щодо повної реабілітації політичних в’язнів
ДФС

Відомості щодо заборон, які можуть бути
застосовані до осіб у частині недостовірності
відомостей щодо наявності майна (майнових
прав), зазначених у поданих ними за попередній
рік деклараціях про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру, складених
за формою, що встановлена Законом України
«Про засади запобігання і протидії корупції»,
та/або невідповідності вартості майна (майнових
прав), зазначеного (зазначених) у поданих ними
деклараціях, набутого (набутих) за час перебування
на посадах, визначених пунктами 1 — 10 частини
першої статті 2 Закону України «Про очищення
влади», доходам, отриманим із законних джерел

Не більш як 60 днів

СБУ

Відомості щодо заборон, які можуть бути
застосовані до осіб, які були штатними працівниками
чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР,
КДБ інших союзних республік колишнього СРСР,
Головному розвідувальному управлінні Міністерства
оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади
КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей)

Не більш як 30 днів
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Найменування органу,
що проводить перевірку

Відомості, щодо яких орган проводить перевірку

Строк подання
відповідей

Генеральна
прокуратура України

Відомості щодо заборон, які можуть
бути застосовані до:
осіб, які обіймали у період з 21 листопада 2013 р.
по 22 лютого 2014 р. посаду та не були звільнені
протягом зазначеного періоду з відповідної
посади за власним бажанням працівника органу
прокуратури, який здійснював процесуальне
керівництво, вносив подання, погодження,
підтримував клопотання про застосування
запобіжних заходів, підтримував державне
обвинувачення у суді стосовно осіб, звільнених
від кримінальної або адміністративної
відповідальності відповідно до Законів України
від 29 січня 2014 р. № 737-VII «Про усунення
негативних наслідків та недопущення переслідування
та покарання осіб з приводу подій, які мали місце
під час проведення мирних зібрань» і від 21 лютого
2014 р. № 743-VII «Про недопущення переслідування
та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під
час проведення мирних зібрань, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законів України»;
працівників прокуратури, які своїми рішеннями,
діями чи бездіяльністю здійснювали заходи
(та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані
на кримінальне переслідування та притягнення
до кримінальної відповідальності осіб, до яких
застосовано повну індивідуальну амністію
відповідно до Закону України від 27 лютого
2014 р. № 792-VII «Про внесення змін до Закону
України «Про застосування амністії в Україні»
щодо повної реабілітації політичних в’язнів»

Не більш як 30 днів

ДСА

Відомості щодо заборон, які можуть
бути застосовані до:
осіб, які обіймали у період з 21 листопада 2013 р.
по 22 лютого 2014 р. посаду судді і постановили
ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу,
про застосування запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою, ухвалили рішення про
притягнення до адміністративної або кримінальної
відповідальності осіб, звільнених від кримінальної
або адміністративної відповідальності відповідно
до Законів України від 29 січня 2014 р. № 737-VII
«Про усунення негативних наслідків та недопущення
переслідування та покарання осіб з приводу
подій, які мали місце під час проведення мирних
зібрань» і від 21 лютого 2014 р. № 743-VII
«Про недопущення переслідування та покарання
осіб з приводу подій, які мали місце під час

Не більш як 10 днів
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Найменування органу,
що проводить перевірку

Відомості, щодо яких орган проводить перевірку

проведення мирних зібрань, та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законів України»,
та не були звільнені протягом зазначеного періоду
з відповідної посади за власним бажанням;
осіб, які, обіймаючи відповідну посаду у період
з 25 лютого 2010 р. по 22 лютого 2014 р., своїм
рішенням, дією чи бездіяльністю, що встановлено
рішенням суду щодо них, яке набрало
законної сили, здійснювали заходи, спрямовані
на узурпацію влади Президентом України Віктором
Януковичем, підрив основ національної безпеки,
оборони чи територіальної цілісності України,
що спричинило порушення прав і свобод людини;
осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю,
що встановлено рішенням суду щодо них, яке
набрало законної сили, здійснювали у період
з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р.
заходи, спрямовані на перешкоджання реалізації
конституційного права громадян України
збиратися мирно і проводити збори, мітинги,
походи і демонстрації або на завдання шкоди
життю, здоров’ю, майну фізичних осіб;
осіб, стосовно яких встановлено рішенням
суду, яке набрало законної сили, що вони:
— співпрацювали із спецслужбами інших
держав як таємні інформатори з метою
оперативного надання інформації;
— своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю
здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню),
спрямовані на підрив основ національної безпеки,
оборони чи територіальної цілісності України;
— закликали публічно до порушення
територіальної цілісності та суверенітету України;
— розпалювали міжнаціональну ворожнечу;
— своїми протиправними рішеннями, дією
чи бездіяльністю призвели до порушення прав
людини та основоположних свобод, визнаних
рішенням Європейського суду з прав людини;
суддів, які постановлювали ухвали про
дозвіл на затримання з метою приводу, про
застосування запобіжних заходів у вигляді
тримання під вартою, ухвалювали обвинувальні
вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких
застосовано повну індивідуальну амністію
відповідно до Закону України від 27 лютого
2014 р. № 792-VII «Про внесення змін до Закону
України «Про застосування амністії в Україні»
щодо повної реабілітації політичних в’язнів
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Строк подання
відповідей

КОРУПЦІЙНІ ДЕЛІКТИ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ:
АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

Ш

ановні читачі, ми продовжуємо розгляд антикорупційного Закону України
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 —
2017 роки», який був ухвалений Верховною Радою України 14.10.2014 р. у пакеті з низкою інших
антикорупційних законів, спрямованих на реформування вітчизняної системи запобігання
і протидії корупції.

Роберт СІВЕРС,
директор Департаменту антикорупційної політики Міністерства юстиції України
Андрій КУХАРУК,
заступник директора Департаменту антикорупційної політики — начальник
відділу реформування антикорупційної політики Міністерства юстиції України

ДОКУМЕНТ СТАТТІ
Стратегія — Проект Закону України «Про засади державної антикорупційної політики
в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 — 2017 роки» від 14.07.2014 р. № 4284а.
Цілком очевидно, що ухвалений програмний
документ мав би бути затверджений до прийняття
інших законів у цій сфері, але сьогоднішні реалії змусили Парламент, Президента та Уряд діяти фактично в умовах форс-мажору, ухвалюючи паралельно
зі Стратегією і такі базові документи, як закони України «Про запобігання корупції», «Про Національне
антикорупційне бюро України», «Про прокуратуру».
Більше того, ціла низка норм, які містяться
у прикінцевих положеннях зазначених законів,
пов’язана з реалізацією практично третини завдань
нормотворчого характеру, які передбачені у Стратегії як окремі завдання. Прийняття цих законів є одним із першочергових завдань, визначених у самій
Стратегії, а отже, можна сказати, що перший крок
на шляху до реформування вже зроблено.
Незважаючи на таку ситуацію, це навряд чи негативно вплине на реалізацію Стратегії. На практиці
це означатиме лише певне переміщення фокусу Програми по реалізації Стратегії зі стадії законодавчого
врегулювання на етап практичної імплементації відповідних норм.
Отже, коротко характеризуючи напрями Стратегії, слід зауважити, що нинішній документ визначив
дійсно найбільш проблемні сфери суспільного життя
та інститути, які протягом багатьох років сковувала корупція і які потребують реформ. Таким чином,
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у першу чергу зміни торкнуться таких інститутів
(сфер діяльності) нашого суспільства:
— представницькі органи;
— публічна (державна) служба;
— діяльність державних підприємств;
— відносини у сфері державних закупівель;
— судова система та органи кримінальної юстиції;
— відносини у приватному секторі;
— відносини у сфері доступу до інформації.
Окремо у Стратегії також виділено питання удосконалення відповідальності за корупційні правопорушення та формування негативного ставлення
суспільства до корупції.
Як засвідчила практика, позитивних результатів
можна досягнути, лише не повторюючи попередніх помилок, які в тому числі були допущені при
реалізації Національної антикорупційної стратегії
на 2011—2015 роки. Такими помилками стали відсутність механізму моніторингу та координації виконання попередньої програми боротьби із корупцією,
а також відсутність чітких індикаторів її виконання.
Кабінет Міністрів України затверджуватиме відповідну державну програму, яка переглядатиметься
щорічно з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань про стан справ з корупцією.
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Предметами окремих розділів нової Стратегії визначено:
необхідність утворення незалежного спеціалізованого органу, відповідального за формування
та реалізацію антикорупційної політики, який би діяв із залученням представників громадянського
суспільства
необхідність створення системи внутрішніх індикаторів виконання Стратегії і прозорого механізму
моніторингу її виконання, звіт про який включатиметься до національної доповіді щодо реалізації
засад антикорупційної політики
Оцінка ефективності реалізації Стратегії
здійснюватиметься на основі таких індикаторів:
реалізація рекомендацій для України, наданих Групою держав проти корупції (GRECO)
реалізація рекомендацій, наданих в рамках моніторингу Стамбульського плану
дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи
та Центральної Азії Організації економічної співпраці та розвитку (OECD)
імплементація Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС у частині запобігання
і протидії корупції та плану дій у рамках Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
покращання значення Індексу сприйняття корупції, який визначається
міжнародною неурядовою організацією Transparency International
Повертаючись до окреслених вище напрямків та сфер, у яких передбачається здійснити кроки, направлені на запобігання корупції, вважаємо за необхідне виділити такі заходи:

Напрямок «Представницькі органи»
експертиза виборчого законодавства та його перегляд на основі висновків
щодо корупціогенності та європейських стандартів, забезпечуючи
сталість та юридичну визначеність виборчого законодавства
уніфікація регулювання фінансування виборчих кампаній
визначення вимог щодо прозорості поточного фінансування партій, включаючи правила
отримання ними пожертв і подарунків, та чіткого механізму контролю за цим процесом
ухвалення законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності виборних посадових осіб
ухвалення законодавства щодо визначення правових засад лобіювання
Напрямок «Публічна служба»
підготовка і внесення змін до Закону України «Про державну службу», ухваленого у 2011 році,
з урахуванням пропозицій програми SIGMA, громадськості, узгодження з ним Закону України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» та забезпечення їх реалізації
прийняття закону про проведення перевірок публічних службовців на доброчесність
реформування системи оплати праці публічних службовців
Напрямок «Діяльність державних підприємств»
прийняття та періодичний перегляд антикорупційних програм на державних підприємствах
утворення на державних підприємствах комісій з координації та моніторингу
виконання антикорупційних програм, надання консультацій з питань
запобігання корупції, розгляду інформації про підозри в корупції тощо
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Напрямок «Державні закупівлі»
проведення із залученням громадськості та бізнесу моніторингу застосування
Закону України «Про здійснення державних закупівель»
запровадження системи електронних закупівель
розширення доступу до інформації про закупівлі
Напрямок «Судова система та органи кримінальної юстиції»
ухвалення з урахуванням висновків Європейської Комісії «За демократію через право»
(Венеціанська комісія) законів про внесення змін до Конституції України та до законів
України, спрямованих на реформування судоустрою та статусу суддів
прийняття нормативно-правових актів щодо реформування органів внутрішніх справ
Напрямок «Приватний сектор»
здійснення заходів, спрямованих на проведення дерегуляції економіки,
забезпечення вільної конкуренції, адміністративної та судової реформ,
реформування правоохоронних та контролюючих органів
прийняття нормативно-правових актів щодо неможливості допуску юридичних
осіб, причетних до корупційних правопорушень, до публічних ресурсів
(заборона брати участь у державних закупівлях, аукціонах, отримувати
державні кредити, субсидії, субвенції, пільги з оподаткування тощо)
розроблення за участю представників бізнесу, об’єднань підприємців та професійних спілок
стратегії щодо підтримки імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі
розроблення та впровадження в життя на постійній основі спеціальних
програм, спрямованих на забезпечення доступу підприємців до необхідної
інформації, зокрема про адміністративні процедури
проведення пілотних проектів «пактів доброчесності» в інфраструктурних
проектах або інших проектах, що передбачають значні бюджетні витрати
Напрямок «Доступ до інформації»
внесення змін до законодавства з метою забезпечення вільного доступу до даних Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, до даних про кінцевих
вигодоодержувачів юридичних осіб, фінансових звітів та статутних документів; даних Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, у тому числі
доступ до даних про об’єкти і суб’єкти прав, про їх обтяження; оприлюднення та створення
умов для доступу до інформації про використання публічних коштів, якими розпоряджаються
державні установи, суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, установи
загальнообов’язкового державного страхування і органи Пенсійного фонду України тощо
проведення інвентаризації публічних реєстрів, які містять суспільно важливу
інформацію, та їх розкриття з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних,
спрощення доступу (у тому числі здешевлення доступу) до публічних реєстрів
створення нормативно-правових та організаційних основ для запровадження доступу
до інформації у формі «відкритих даних» та повторного використання інформації
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ:
АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО

О

дним із важливих міжнародних антикорупційних стандартів є спеціалізація персоналу
правоохоронних органів, які опікуються питаннями протидії корупції. На перший погляд це
питання може здатися багатьом більш теоретичним, аніж практичним. Але насправді знання
повноважень цих органів, інструментів співпраці з ними і можливостей оскарження дій та рішень
їх працівників є важливою складовою роботи, у тому числі працівників уповноважених підрозділів
(осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у місцевих органах виконавчої влади, органах
місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах.

Роберт СІВЕРС,
директор Департаменту антикорупційної політики Міністерства юстиції України
Андрій КУХАРУК,
заступник директора Департаменту антикорупційної політики — начальник
відділу реформування антикорупційної політики Міністерства юстиції України
МІЖНАРОДНІ «ПРАВИЛА ГРИ»
Для початку нагадаємо про міжнародні стандарти у цій сфері.
Так, ст. 20 Кримінальної конвенції про боротьбу
з корупцією від 08.11.99 р. передбачає, що «кожна
Сторона вживатиме таких заходів, які можуть бути
необхідними для забезпечення спеціалізації персоналу та органів на боротьбі із корупцією. Для того,
щоб вони могли здійснювати свої функції ефективно та без будь-якого невиправданого тиску, вони
повинні мати необхідну самостійність відповідно
до основоположних принципів правової системи
Сторони. Сторони забезпечуватимуть персоналу
таких органів підготовку та фінансові ресурси, достатні для виконання його завдань».
Крім того, на необхідності забезпечення спеціалізації у сфері боротьби з корупцією наголошується
у ст. 36 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003 р.:
«Кожна Держава-учасниця забезпечує, відповідно
до основоположних принципів своєї правової системи,
наявність органу чи органів або осіб, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією за допомогою правоохоронних заходів. Такому органу чи органам забезпечується
необхідна самостійність, відповідно до основоположних принципів правової системи Держави-учасниці,
щоб вони могли виконувати свої функції ефективно й
без будь-якого неналежного впливу. Такі особи або працівники такого органу або органів повинні мати
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відпорну кваліфікацію та ресурси для виконання покладених на них завдань.»
Про що ж ідеться у вищенаведених формулюваннях міжнародних договорів?
Фактично їх суть розкрита у рекомендації 3.2.,
яка була надана Україні ще у 2010 році в рамках
моніторингу реалізації Стамбульського плану дій
по боротьбі з корупцією (додатковий міжнародний
механізм реалізації антикорупційних стандартів під
егідою Організації економічного співробітництва
та розвитку — ОЕСР), у якій наголошено на необхідності створення законом автономного спеціалізованого органу з антикорупційних розслідувань,
структурно незалежного від існуючих правоохоронних органів.
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Незважаючи на те що наведені вище стандарти
існують більше 10 років, у тому числі є чинними і для
України як учасниці означених міжнародних договорів, предметно питання створення окремого спеціалізованого антикорупційного органу в нашій державі
почало обговорюватися в експертному середовищі
лише на початку цього року, коли різними групами
народних депутатів України на розгляд Верховної
Ради України було внесено аж п’ять законопроектів,
які передбачали створення та врегулювання діяльності відповідного органу. Пропонувалися дві різні
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його назви — Національне бюро антикорупційних
розслідувань або Національна служба боротьби з корупцією.
Попри те що законодавчі ініціативи загалом
були досить схожими, низка концептуальних питань,
зокрема, щодо порядку утворення органу, його підпорядкованості, обсягу повноважень органу, прав
його працівників, вирішувалась у них по-різному,
що не дало змоги ухвалити остаточне рішення із вказаного питання.
Зрештою Урядом спільно з Президентом України запропоновано спільне (компромісне) бачення
з цього приводу, яке відображене у прийнятому
Верховною Радою України 14 жовтня Законі України
«Про Національне антикорупційне бюро України»
(далі — Закон про антикорупційне бюро). У кінцевому варіанті він «позбувся» своєї головної відмінності від попередніх проектів, а саме визначення усієї
системи органів, які ведуть боротьбу з корупцією,
проте це не позбавило інші правоохоронні органи
повноважень у цій сфері.
ПРО СТВОРЕНЕ БЮРО
Ідеться про інші, окрім Національного антикорупційного бюро України (далі — Бюро), спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, тобто органи, які безпосередньо здійснюють

у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення,
припинення та розслідування корупційних правопорушень.
Такими органами залишатимуться органи прокуратури та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх
справ України (далі — МВС).
Разом з тим, оскільки діяльність органів прокуратури та відповідних підрозділів МВС на сьогодні
вже врегульована Кримінальним процесуальним
кодексом України (далі — КПК) та низкою інших нормативно-правових актів, частина норм присвячена
питанням їх діяльності, була виключена із тексту Закону про антикорупційне бюро.
Загальновідомо, що ефективність розслідування будь-якого правопорушення залежить насамперед від оперативності початку його проведення.
Саме тому дуже важливо, щоб суб’єкт, якому стало
відомо про порушення, не лише інформував правоохоронний орган, а міг правильно оцінити його
компетенцію з тим, щоб таке повідомлення якнайшвидше потрапило саме до уповноваженого на проведення відповідного розслідування органу.
У зв’язку з цим звертаємо увагу, що Бюро опікуватиметься не всіма, а лише особливо суспільно
небезпечними проявами корупції. До компетенції
цього органу відтепер віднесені розслідування трьох
блоків корупційних злочинів:

вчинених правопорушень посадовими особами, які займають особливо відповідальне
становище в державних структурах та органах місцевого самоврядування
якщо у справі фігурує розмір неправомірної вигоди або завданої злочином шкоди,
яка у п’ятсот і більше разів перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену на відповідний рік*
якщо має місце пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі
іноземної держави, міжнародної організації, міжнародних судів тощо або високопосадових осіб
Витяг із Закону про антикорупційне бюро
<…>
Слідчі Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове
розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 2062, 209, 210, 211, 354
(стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 3682, 369, 3692,
410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
1) злочин вчинено:
народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України,
першим заступником та заступником міністра, Головою Національного банку України,
його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем
Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;
* З огляду на встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» розмір мінімальної заробітної плати 1218 грн. сума неправомірної вигоди чи завданої злочином шкоди у контексті згаданих повноважень Бюро має
становити 609 тис. грн. — Прим. ред.
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державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад,
особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної
ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого
самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем
або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними
інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником
Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
Генеральним прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора України,
прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником
структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республіки
Крим, міст Києва і Севастополя, області та його заступником, керівником структурного
підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області;
особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінальновиконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, посадовою особою митної
служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи
III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно
спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;
військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України,
Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної
гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого
частка державної або комунальної власності перевищує 50 %;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди дорівнює або перевищує суму,
яка в п’ятсот і більше разів перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену на відповідний
рік (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу,
військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання,
у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 %);
3) злочин, передбачений ст. 369, ч. 1 ст. 3692 Кримінального кодексу України, вчинено щодо
службової особи, визначеної в ч. 4 ст. 18 Кримінального кодексу України або в п. 1 цієї частини.
<…>
Важливо підкреслити, що Бюро не буде займатися ані «побутовою і середнього рівня корупцією»,
ані випадками корупційних правопорушень у приватній сфері. Відтак Бюро не розпорошуватиме ресурс на незначні корупційні правопорушення та не
втручатиметься у ведення бізнесу.
Що стосується повноважень Бюро, то необхідно
зауважити: його працівники наділятимуться повноваженнями проведення оперативно-розшукових заходів та досудового розслідування відповідних кримінальних правопорушень.
Інакше кажучи, Бюро буде наділене усім спектром необхідних для їх успішного виконання прав,
у тому числі на ознайомлення з інформацією, документами чи правом їх вилучення, правом опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих)
чи інші сховища, брати їх під охорону, безперешкодно
входити до державних органів та органів місцевого
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самоврядування, створювати інформаційні системи
та вести оперативний облік, створювати спільні з іншими правоохоронними органами слідчі групи тощо.
При цьому цілком очевидно, що насамперед увага
Бюро буде зосереджена на інформації чи документах
щодо майнового стану, доходів та витрат чиновників.
Детально порядок застосування цих прав та повноважень регламентовані Законом «Про оперативнорозшукову діяльність» та КПК.
Як і іншим правоохоронним органам, Бюро надаватиметься право використовувати з наступним
відшкодуванням завданих збитків транспортні засоби, які належать фізичним та юридичним особам,
для проїзду до місця події, припинення кримінального правопорушення, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у їх вчиненні, доставлення
до закладів охорони здоров’я осіб, що потребують
екстреної медичної допомоги.
листопад 2014, № 11
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Не менш важливою складовою компетенції Бюро
стане мінімізація негативних наслідків корупційних проявів. Ідеться про забезпечення відшкодування завданих корупціонерами збитків. З цією метою
планується покласти на Бюро обов’язки із здійснення
заходів щодо розшуку та арешту одержаного корупційним шляхом майна, зберігання арештованого майна. У рамках вказаної діяльності Бюро проводитиме
роботу з виявлення та повернення до України активів,
виведених корумпованими чиновниками.
При цьому Бюро також звертатиметься до суду
з позовами про визнання недійсними угод, що були
укладені внаслідок корупційних правопорушень. Також воно вноситиме державним органам чи органам
місцевого самоврядування пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють
вчиненню таких правопорушень. Зазначені ініціативи Бюро підлягатимуть розгляду протягом 30 днів,
про результати якого необхідно буде поінформувати
цей орган.
Невід’ємною складовою діяльності Бюро стане співпраця з особами, які інформують про корупційні правопорушення. Таке співробітництво
здійснюватиметься на умовах конфіденційності
та добровільності, а також включатиме матеріальне
та моральне заохочення осіб, які надають допомогу
у виявленні корупційних злочинів. Не зупиняючись
детально на механізмах інформаторської діяльності,
оскільки вони ще потребуватимуть окремого врегулювання на підзаконному рівні та відповідного
аналізу, лише зауважимо, що, оскільки Законом про
антикорупційне бюро передбачається забезпечити належне бюджетне фінансування органу, рівень
якого планується зробити вищим від інших правоохоронних органів, така співпраця має стати важливим та, сподіваємось, ефективним інструментом
у боротьбі з корупцією.
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БЮРО
Іншим важливим аспектом порядку функціонування органу є механізми захисту від незаконних дій
працівників самого Бюро. У цьому сенсі слід відзначити безпрецедентну систему стримувань та контролю за його діяльністю. Ідеться не лише про загальне правило можливості оскарження в судовому
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порядку дій, рішень чи бездіяльності працівників
Бюро, а й про цілу низку інструментів внутрішнього
та зовнішнього контролю.
По-перше, в Законі про антикорупційне бюро
визначено, що контроль за діяльністю Бюро здійснюватиметься комітетом Верховної Ради України,
до предмета відання якого належить боротьба з корупцією і організованою злочинністю в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України
«Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами
держави» та іншими законами України.
Прозорість діяльності Бюро планується забезпечити через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт цього органу, а з метою гарантування
цивільного контролю за діяльністю при Національному бюро утворюється Рада громадського контролю, яка формуватиметься на засадах відкритого
та прозорого конкурсу.
При цьому на директора Бюро покладатиметься
обов’язок надавати двічі на рік письмовий звіт Президенту України, Парламенту та Уряду з основних
питань діяльності Бюро та його підрозділів, про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб тощо.
Звіт Бюро також надаватиметься для висновку
Раді громадського контролю, створеному при цьому
органі. Рада розглядатиме цей звіт упродовж двох
тижнів із дня подання, і у разі його затвердження
у встановлений строк оприлюднюватиметься разом
із висновком Ради громадського контролю.
Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належить боротьба з корупцією, не рідше
одного разу на рік проводитиме відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Національного
бюро, виконання покладених на Національне бюро
завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини.
По-друге, у Бюро функціонуватимуть підрозділи внутрішнього контролю, які будуть діяти у його
складі і підпорядковуватися безпосередньо директору Бюро.
Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю центрального та територіальних управлінь Національного бюро призначатимуться на посаду та звільнятимуться з посади директором Бюро.
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Підрозділи внутрішнього контролю Бюро, які діятимуть як на центральному, так і на регіональному
рівнях, будуть зобов’язані:
запобігати вчиненню правопорушень працівниками Бюро
здійснювати контроль за дотриманням працівниками Бюро правил етичної поведінки, конфлікту
інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру
проводити перевірки працівників Бюро на доброчесність та моніторинг способу їх життя
перевіряти інформацію, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних
осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через
спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку
Бюро, щодо причетності працівників Бюро до вчинення правопорушень
проводити службові розслідування стосовно працівників Бюро, спеціальні перевірки
щодо осіб, які претендують на призначення на посади в Бюро тощо
У практичному ж аспекті це означає, що будьяка особа має право звернутися до підрозділу внутрішнього контролю для перевірки правомірності
дій, рішень чи бездіяльності працівників Бюро або ж
повідомити про факти порушення вимог антикорупційного законодавства.
Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників у Бюро
утворюватиметься Дисциплінарна комісія, яка
на підставі службового розслідування, що буде
проводитися підрозділом внутрішнього контролю, складатиме висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Бюро дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення
до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного
стягнення.
Нарешті у Бюро буде запроваджено такі нові
для нашої країни форми контролю, як моніторинг
способу життя працівників Бюро та перевірка на до-
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брочесність, які також здійснюватимуться підрозділами внутрішнього контролю.
Моніторинг буде проводитися з метою встановлення відповідності рівня життя працівника майну і доходам цього працівника та членів його сім’ї
згідно з декларацією про майно, доходи, витрати
та зобов’язання фінансового характеру, що подається ним відповідно до закону.
У свою чергу, перевірка на доброчесність полягатиме у проведенні спеціальних контрольних
процедур, метою яких буде перевірка дотримання
працівниками Бюро заборони на прийняття пропозицій неправомірної вигоди.
Таким чином, передбачається забезпечити «кадрову чистоту» органу, адже, як показує практика,
саме це на сьогодні залишається однією з головних
проблем усіх без винятків правоохоронних органів.
Відтак, сподіваємося, що з прийняттям Закону про
антикорупційне бюро антикорупційна система держави вийде на якісно новий рівень ефективності.
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРОТИДІЇ
КОРУПЦІЇ: АНТИКОРУПЦІЙНЕ АГЕНТСТВО

У

попередній статті ми проаналізували процедуру створення, статус і повноваження
Національного антикорупційного бюро України. Однак це не єдиний орган, який здійснюватиме
антикорупційну діяльність. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р.
№ 1700-VII, який набрав чинності 26.10.2014 р., у нашій державі буде створене Національне
агентство з питань запобігання корупції. Про цю організацію ми і поговоримо зараз.

Роберт СІВЕРС,
директор Департаменту антикорупційної політики Міністерства юстиції України
Віра КОЗІНА,
юрист
ДОКУМЕНТ СТАТТІ
Закон № 1700 — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
Установа — маються на увазі всі підприємства, установи, організації, заклади тощо.
ЦОВВ — Центральний орган виконавчої влади.

СТАТУС АГЕНТСТВА
Питанням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Агентство) присвячений
розд. II Закону № 1700.
Згідно зі ст. 4 Закону № 1700 Агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним
статусом, який забезпечує формування та реалізує
державну антикорупційну політику.
Агентство буде відповідальним перед Верховною Радою України і підконтрольним їй та підзвітний
Кабінету Міністрів України (далі — Кабмін).
Утворить Агентство Кабмін. Агентство стане
правомочним з моменту призначення більше половини його загального кількісного складу.
Правові засади діяльності Агентства визначає
Конституція України, міжнародні договори, згоду
на обов’язковість яких надано Верховною Радою
України, Закон № 1700 та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативноправові акти.
У ч. 4 ст. 4 Закону № 1700 зазначено: Закон України «Про центральні органи виконавчої
влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність
листопад 2014, № 11

органів виконавчої влади, будуть застосовуватися до Агентства, але лише у частині, що не суперечить Закону № 1700. Цей припис визначає
особливий статус Агентства, а також вказує нам,
що у разі виникнення суперечностей між законодавчими актами, які регулюють питання існування
та діяльності цього ЦОВВ, переважну силу мають
приписи спеціального для Агентства Закону — тобто
Закону № 1700.
Рішенням Уряду можуть створюватися територіальні органи Агентства, територія діяльності
яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом. Як утворювати терпідрозділи,
де-юре буде визначати Агентство (принаймні згідно
із Законом № 1700 саме Агентство направлятиме
Кабміну подання про створення своїх територіальних підрозділів). Тобто, цілком можливо, що терпідрозділи Агентства будуть обслуговувати одразу
кілька регіонів.
АГЕНТСТВО — КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН
Агентство є колегіальним органом, до складу
якого увійде п’ять членів.
Обиратимуться ці особи спеціально утвореною
конкурсною комісією і призначатимуться на посаду
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Урядом за поданням Прем’єр-міністра України строком на чотири роки.
Одна й та сама особа не може бути членом
Агентства понад два строки підряд.
Членом Агентства може бути громадянин
України, не молодший тридцяти п’яти років, який

має вищу освіту, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями,
освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
Згідно з ч. 9 ст. 5 Закону № 1700 не може бути
призначена на посаду члена Агентства особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята
в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи)
притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної
сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного
правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією
не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави
не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення
не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік
упродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади
незалежно від тривалості входила до складу керівних органів політичної партії
Дострокове припинення повноважень члена Агентства
призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою
досягнення шістдесяти п’яти років
неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку
медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим ЦОВВ, який реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я
набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження
його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього
припинення ним громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України
подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставка
відмова від прийняття присяги державного службовця
смерть
набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено систематичне порушення
вимог Закону № 1700, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину
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До членів, службовців та працівників Агентства буде застосовуватися чинний Закон України
«Про державну службу». Водночас у ч. 4 ст. 4 Закону
№ 1700 зазначено, що й Закон про держслужбу застосовується до працівників Агентства з особливостями, передбаченими Законом № 1700.
Голова Агентства обирається Агентством стро-

ком на два роки з числа його членів. Одна й та сама
особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
ПОВНОВАЖЕННЯ АГЕНТСТВА
Частиною 1 ст. 11 Закону № 1700 Агентству надано чимало повноважень. Серед них:

проведення аналізу:
а) стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади
АР Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції;
б) статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції
розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення
моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії
підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України
проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики
формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення
проектів нормативно-правових актів з цих питань
організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції
здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної
поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними
органами, органами влади АР Крим, органами місцевого самоврядування
корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо
їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм
здійснення в порядку, визначеному Законом № 1700, контролю та перевірки декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
затвердження відповідно до Закону № 1700 правил етичної поведінки
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення
аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади АР Крим, органів
місцевого самоврядування, розробка типової антикорупційної програми юридичної особи
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здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього
Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення
до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням
організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань,
пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів,
органів влади АР Крим, посадових осіб місцевого самоврядування
надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування
актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб
інформування громадськості про здійснювані Агентством заходи
щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування
у свідомості громадян негативного ставлення до корупції
залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики
координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації
антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями
іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції
обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями
інші повноваження, визначені законом

ПРАВА АГЕНТСТВА
На ст. 12 Закону № 1700, яка визначає права
Агентства, ми б хотіли звернути особливу увагу
наших читачів. Саме ця норма встановлює, яким

чином буде здійснюватися зв’язок між Агентством
(його терпідрозділами) та установами, у яких працюєте ви, шановні читачі.
Отже, згідно з ч. 1 ст. 12 Закону № 1700
Агентство з метою виконання покладених на нього
повноважень має такі права:

одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних
органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян
та їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань
мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади АР Крим,
органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими системами
зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами
залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань науковців, у тому числі на договірній основі, працівників державних
органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування
створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції,
семінари і наради з питань запобігання і протидії корупції
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приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові
для виконання нормативно-правові акти
отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог Закону № 1700, проводити
за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону
проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції
в державних органах, органах влади АР Крим, органах місцевого самоврядування,
зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм
вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом № 1700
отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення
правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог
та обмежень, передбачених Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативноправових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених
Законом № 1700 вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених
внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення
затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності
органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів влади
та надавати обов’язкові до розгляду пропозиції до таких програм
ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення
до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, надсилати до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень
інші права, передбачені законом
Окремо ч. 2 ст. 12 Закону № 1700 визначені
повноваження Агентства у випадках виявлення
порушення щодо етичної поведінки, запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних
до них осіб або іншого корупційного правопорушення, визначеного Законом № 1700. У таких випадках Агентство буде вносити керівнику відповідного
органу, підприємства, установи, організації припис
щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної
особи до встановленої законом відповідальності.
Увага! Припис Агентства є обов’язковим
до виконання. Про результати виконання припису посадова особа, якій його адресовано,
зобов’язана упродовж десяти робочих днів з дня
листопад 2014, № 11

одержання припису проінформувати Агентство
про результати його виконання.
Згідно з ч. 3 ст. 12 Закону № 1700, якщо Агентство
виявлятиме ознаки корупційного або пов’язаного
з корупцією правопорушення, воно затверджуватиме висновок, який надсилатиметься спеціально
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
Висновок Агентства є обов’язковим для розгляду,
про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення
про виявлення ознак правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 12 Закону № 1700 державні органи, органи влади АР Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи
зобов’язані надавати запитувані Агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
У ВІННИЦЬКОМУ АПЕЛЯЦІЙНОМУ
АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ

П

ідбір, прийом на роботу та управління людьми для всіх організацій — великих і малих,
комерційних і некомерційних, промислових і сфери послуг має дуже важливе значення. Без людей
немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягнути своєї мети.
У будь-якій професії хороший фахівець, який поєднує в собі талант працьовитості та освіченості, —
явище рідкісне. Тому для пошуку і залучення таких людей необхідно правильно організувати підбір
персоналу.

Альона ТИЩИШИНА,
начальник відділу кадрової роботи та проходження державної
служби Вінницького апеляційного адміністративного суду
Для досягнення ефективної діяльності Вінницького апеляційного адміністративного суду, а саме
забезпечення основної справи, якою займається
суд найкращим чином, нам необхідна злагоджена
професійна командна робота. Потрібні компетентні
працівники, які володіють найсучаснішими знаннями, відзначаються професіоналізмом, етичною поведінкою, активністю та відданістю справі. Досить
важливо знайти таких працівників, запросити, відібрати, а в подальшому зацікавлювати, розвивати,
мотивувати та утримувати. Тоді постають питання:
як їх знайти і зрозуміти, що цікавить саме цього працівника, які його здібності до розвитку, що є його
мотиватором, внутрішніми цінностями, чи зможе він
злагоджено взаємодіяти з іншими працівниками? Сучасність вимагає від нас професійного підходу до вирішення цих питань. Аналіз посади, чітке розуміння
обов’язків та функцій, виконання яких покладено
на особу, що претендує на цю посаду, дає бачення
профілю посади, а саме: якими знаннями, навичками,
досвідом, характерологічними особливостями, особистісними здібностями та здатністю до комунікації
має володіти претендент.
Відповідно до ст. 149 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI
правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України «Про державну службу»
від 16.12.93 р. № 3723-XII. Порядок підбору і прийняття на державну службу визначено статтями 4
та 15 Закону України «Про державну службу»
та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»
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від 15.02.2002 р. № 169, які, зокрема, передбачають
прийняття на посади державних службовців на конкурсній основі.
Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення державного органу
про проведення конкурсу в пресі або поширення
його через інші засоби масової інформації. Перший
важливий крок у професійному пошуку майбутніх
працівників — це чітке формулювання вимог посади згідно з профілем (знання, навички, здібності)
в оголошенні;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їхній попередній розгляд
на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
Для виконання поставлених завдань, у тому
числі пошуку найкращих професіоналів, у Вінницькому апеляційному адміністративному суді, поряд
із встановленим законодавством порядком проходження конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців,
використовується психологічне тестування кандидатів. Використання належних сучасних методів
підбору, у тому числі співбесіди з використанням
проективних запитань та психологічного тестування,
допоможе виявити саме таку інформацію про поведінку кандидата, яка дозволить зробити висновки
про звичний для кандидата спосіб реагування на ситуації, що є типовими для запропонованої вакансії
чи посади. Саме психологічне тестування розкриває
характерологічні особливості, знання яких також
допомагає у розумінні відповідності кандидата пролистопад 2014, № 11
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філю пропонованої посади та можливості його подальшої адаптації до нових умов праці та колективу
в цілому.
У Вінницькому апеляційному адміністративному суді психологічне тестування здійснюється
згідно з Положенням про психологічне тестування кандидатів, що претендують на заміщення
вакантних посад державних службовців. Положення визначає критерії відбору кандидатів під
час проходження конкурсу. Ці критерії поділяються
на формальні, професійні й особисті.
Формальні критерії — це анкетні дані (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, сімейний стан, адреса проживання).
Професійні критерії — одержана освіта (назва
навчального закладу, період навчання, вчені звання,
ступені), досвід роботи (перелік місць роботи, назви
займаних посад, стаж роботи).
Особисті критерії — це індивідуально-типологічні характеристики (особливості темпераменту),
внутрішні психічні прояви (психофізичний стан людини, її стійкість до стресових ситуацій, конфіденційність, активність і комунікативні здібності); особисті
риси людини, самооцінка особистості, характер відносин з навколишнім середовищем; риси характеру — відкритість, чуйність, агресивність.
Процес психологічного тестування включає
застосування оптимальних технік і методик для виявлення індивідуально-типологічних характеристик
та етичного потенціалу кандидата.
Вимоги формуються на основі посадових інструкцій.
Відбір проводиться відповідно до профілю вимог до кандидата і з урахуванням його професійних,
індивідуально-типологічних якостей та здібностей.
Методи відбору повинні бути економічно доцільними, юридично допустимими та етично витриманими.
Комплекс процедур тестування складається
з таких етапів:
— заповнення анкети кандидата;
— аналіз інформації про кандидата на основі
заповненої анкети;
— тестування, визначення ступеня відповідності психологічних характеристик кандидата вимогам вакантної посади;
— співбесіда з кандидатами на посади;
— подання висновків про результати тестування конкурсній комісії.
На первинному етапі кандидату пропонується
заповнити анкету, після чого проводиться аналіз
його документів на основі відповідності формальним
вимогам вакантної посади (освіта, кваліфікація, вік).
листопад 2014, № 11

У процесі тестування використовуються проективні методики і запитальники, які мають надійні
показники свідомого викривлення результатів.
Перед проходженням психологічного тестування кандидати підписують бланк добровільної згоди
на участь у ньому та ознайомлюються з порядком
його проведення (зразок порядку додається).
Під час роботи кандидата психолог здійснює
безперервне спостереження за його діями та поведінкою з метою отримання додаткової психологічної інформації. Після закінчення іспиту та перед
проведенням тестування необхідно робити перерви на 10 — 15 хвилин. Загальна тривалість роботи
з кандидатами протягом дня не повинна перевищувати 5 годин.
Наступний етап — опрацювання та аналіз даних
психодіагностики, який виконується психологом.
Після опрацювання даних проводиться співбесіда. Мета співбесіди — отримати інформацію
про мотиви і мету кандидата, визначити, наскільки він відповідає пропонованій посаді. Мистецтво
проведення співбесіди полягає в тому, щоб за допомогою запитань заохотити співрозмовника розкрити себе, визначити наявність у кандидата можливостей та компетенції. Так, багато хто з нас бажає
мати відповідальних, відданих та працелюбних
співробітників апарату. Як перевірити, чи притаманні ці риси кандидатам або новим працівникам?
Ми можемо запитати прямо: «Ви відповідальна людина»? У відповідь, звичайно, почуємо: «Так, дуже
відповідальна». Як запитати так, щоб почути у відповідь не соціально бажане «так», а інформацію,
що справді буде відповідати дійсності? Ставлячи
проективні запитання, ми отримуємо відповіді, які
надають нам більше інформації про співрозмовника. Основний принцип моделювання проективних
запитань — це побудова відкритого запитання не
безпосередньо про кандидата, а за допомогою
змодельованої ситуації. Добре відомо, що знання
та навички можна легко набути, а характер ми
отримуємо з народження та дитинства, і змінити
його складно.
За результатами співбесіди визначаються такі
якості кандидата, як комунікабельність, інтелектуальний рівень, готовність до співпраці, лідерський
потенціал, впевненість у собі, а також його мотивація.
Висновки про результати тестування подаються
на розгляд конкурсної комісії та керівнику апарату
суду. Результати психологічного тестування мають
рекомендаційний характер та враховуються у випадку успішного складання кандидатами іспиту на вакантну посаду державного службовця.
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Усі носії інформації про результати психологічного тестування повинні забезпечувати конфіденційність її використання. Суб’єктам професійно-психологічного відбору забороняється обговорювати
зміст, процедуру та результати професійно-психологічного відбору з особами, у функціональні обов’язки
яких не входить участь в організації та проведенні
заходів з відбору кандидатів.
Документи професійно-психологічного відбору (описи методик, стимульні матеріали, реєстраційні бланки до методик, інший психодіагностичний інструментарій, журнал обліку результатів
професійно-психологічного відбору) зберігаються
у психолога, доступ до них сторонніх осіб забороняється.
Одним з головних завдань професійного менеджменту ефективної діяльності суду є узгоджена,
послідовна робота всіх підрозділів суду як єдиного
цілого. Для цього потрібен ресурс і здатність організувати роботу та доручити її тим співробітникам, які

найкраще підходять для її виконання. Таким чином,
результати психологічного тестування та співбесіда
з претендентами дають конкурсній комісії краще
розуміння кандидатів для прийняття оптимального рішення під час наповнення структури апарату
та формування колективу суду.
Взагалі я вважаю, що найкращою сучасною інвестицією є вклад зусиль у розвиток процесу професійного підбору працівників, які відповідають потребам та вимогам організації чи будь-якої установи.
Розкриття особливостей кожної людини та допомога
в її самореалізації дасть поштовх для розвитку будьякій установі. Створення середовища, в якому кожна
людина матиме можливість проявити себе з найкращого боку відповідно до своїх здібностей та умінь,
сприяє мотивації, прогресу та культурному підйому.
Такий підхід у переформатуванні діяльності державної служби дає можливість відновити ім’я, значення
та статус як службовців, так і держави. Кожен має
право реалізувати себе якнайкраще.

ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ (для кандидатів)
Уважно прочитайте цю інформацію до кінця!
Психологічне тестування проходять усі кандидати на заміщення вакантних посад
Процедура психодіагностичного тестування полягає у проведенні ряду тестових
завдань з метою визначення ваших здібностей та основних особистісних якостей
Виконання тестів варто здійснювати відповідно до інструкцій,
що надаються психологом, який проводить тестування
Для успішного виконання завдань не потрібно виняткових здібностей. Головне — дотримуватись
інструкції фахівця, бути щирим і відвертим, працювати серйозно й вдумливо
Таке відношення до вивчення психологічних особливостей особи відповідає вашим інтересам,
тому що нещирість, прагнення прикрасити себе, створити помилкове враження неминуче будуть
виявлені під час обробки результатів. У такому разі вам доведеться проходити тестування повторно
Після закінчення роботи та обробки результатів тестування вас буде запрошено на співбесіду
Метою співбесіди є більш детальне вивчення рівня вашого загального розвитку
та особливостей характеру. Конфіденційність та нерозголошення отриманих
даних гарантуються нормами професійної етики психологів
Бажаємо успіхів!
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ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА УГОДОЮ СТОРІН
ПІД ЧАС ЛІКАРНЯНОГО

О

днією з поширених підстав припинення трудового договору є угода сторін за п. 1 ч. 1
ст. 36 КЗпП. Чи допустимо звільнення працівника за угодою сторін, якщо в день звільнення він
перебуває на лікарняному? Відповідь на це запитання висвітлимо у статті.

Тетяна БЕЗРУК,
юрист
ДОКУМЕНТИ СТАТТІ
КЗпП — Кодекс законів про працю України.
Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.
Постанова пленуму ВСУ № 9 — постанова пленуму Верховного Суду України
«Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9.
Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників,
затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України
та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.
Підставою для написання цієї статті послугувало таке звернення читача до редакції «ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ»: «…Гарантія щодо недопущення звільнення
працівника в період його тимчасової непрацездатності з ініціативи роботодавця закріплена в КЗпП.
А чи можна звільнити працівника за угодою сторін
(п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП), якщо в день звільнення він перебуває на лікарняному?»
Для відповіді на це запитання спочатку визначимося з природою звільнення за угодою сторін,
а потім звернемося до судової практики.
ПРИРОДА ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА УГОДОЮ СТОРІН
Стаття 36 КЗпП вичерпним чином закріплює
підстави, з яких може бути розірваний трудовий
договір із працівником. Однією з підстав відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП є угода сторін. Звільнення
за угодою сторін є на сьогодні однією з поширених
підстав припинення трудового договору.
У тексті Кодексу, на відміну від інших підстав
для звільнення, не міститься ані роз’яснення цієї
підстави, ані порядку й строків щодо проведення
звільнення за цією підставою.
Відповідь на запитання щодо такої прогалини у Кодексі можна знайти у принципі диспозитивності, який міститься у самій назві цієї підстави
розірвання трудового договору — «угода сторін».
Таким чином, сторони угоди — працівник та роболистопад 2014, № 11

тодавець, самостійно, за вільним волевиявленням
обох сторін домовляються про строки проведення
звільнення.
Більш широке розуміння такої підстави звільнення нам надає постанова пленуму ВСУ № 9. Відповідно до п. 8 цієї постанови судам необхідно мати
на увазі, що при домовленості між працівником
і власником підприємства, установи, організації
або уповноваженим ним органом про припинення
трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (за згодою
сторін) договір припиняється в строк, визначений
сторонами. Анулювання такої домовленості може
мати місце лише при взаємній згоді на це власника
або уповноваженого ним органу і працівника.
Тобто якщо роботодавець і працівник домовились про певну дату припинення трудового договору, працівник не має права відкликати свою
заяву про звільнення, а роботодавець, у свою чергу, змінити дату звільнення в односторонньому порядку.
Зверніть увагу! При звільненні за угодою сторін відкликання заяви неможливе.
При проведенні звільнення за угодою сторін
радимо звернути увагу:
1. Звільнення за угодою сторін не є звільненням за ініціативою працівника, а тому застосування
у цьому випадку ст. 38, 39 КЗпП є неправильним.
2. Угода розуміє під собою вільне волевиявлення обох сторін, а тому будь-який тиск однієї сто-
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рони на іншу при укладанні такої угоди може бути
підставою для визнання звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 36
КЗпП незаконним.
3. Сторони мають право вказати такий строк
звільнення, який вони вважатимуть за потрібне.
4. Угоду необхідно закріпити письмово.
5. Угоду про звільнення, як і будь-яку іншу угоду, можна анулювати. Водночас анулювання такої
угоди може бути лише за взаємної згоди працівника і роботодавця.
6. Домовленість про анулювання угоди про
звільнення необхідно закріпити письмово.
Слід відзначити, що перебування працівника
у день звільнення за згодою сторін на лікарняному,
а також відкликання ним цієї заяви не може бути
перешкодою при здійсненні процедури звільнення
за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП.
На практиці судами такі аргументи, як перебування на лікарняному чи «передумав та відкликав
заяву», не приймаються, оскільки відповідно до ч. 3
ст. 40 КЗпП не допускається лише звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті), а також
у період перебування працівника у відпустці. Тобто
законом чітко визначено заборону звільнення працівника в період тимчасової непрацездатності з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Крім того, право на відкликання заяви про звіль-

нення положеннями КЗпП передбачено у випадку
розірвання трудового договору за ініціативою працівника (ст. 38 КЗпП).
За змістом норми п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП при
домовленості між працівником і уповноваженим
органом про припинення трудового договору
за угодою сторін договір припиняється в строк, визначений сторонами, анулювання такої домовленості може мати місце лише за взаємної згоди обох
сторін.
Отже, якщо сторони взаємно не дійшли згоди про анулювання домовленості про звільнення
за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП, працівник може бути звільнений за цією нормою закону навіть під час перебування його на лікарняному.
СУДОВА ПРАКТИКА
Як вирішуються трудові спори щодо звільнення за згодою сторін під час перебування працівника на лікарняному у судах? Звернемось до Єдиного
державного реєстру судових рішень (режим доступу до Реєстру: http://reуestr.court.gov.ua).
Одразу відзначимо, що аналіз моніторингу судових справ показав, що у вирішенні таких спорів
суд стає, як правило, на захист роботодавця!
Нижче наведемо приклади із судової практики щодо звільнення працівника за угодою сторін
під час перебування його на лікарняному.

ЛІКАРНЯНИЙ ТА ВІДКЛИК ЗАЯВИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА УГОДОЮ
СТОРІН — НЕ ПЕРЕШКОДА ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ
Справа № 22а-11431/08/9104 (стислий зміст).
ОСОБА_1 звернувся в суд першої інстанції з адміністративним позовом до Державної податкової адміністрації у N-ській області N-ської об’єднаної податкової інспекції, в якому просив визнати нечинною
заяву, написану ним 22.10.2007 р., про звільнення за згодою сторін, визнати протиправними дії посадових осіб щодо звільнення його за згодою сторін, визнати нечинними накази відповідачів про його
звільнення, поновити на займаній посаді та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу
та моральну шкоду.
Постановою міськрайонного суду від 10.06.2008 р. позовні вимоги задоволено частково, визнано накази
ДПА про звільнення з роботи ОСОБИ_1 нечинними, поновлено позивача на посаді першого заступника
начальника ОДПІ з 22.10.2007 р. та стягнуто на його користь з ОДПІ середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Не погодившись з таким рішенням суду першої інстанції, державна податкова адміністрація у N-ській
області оскаржила його в апеляційному порядку.
Вивчивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга
підлягає задоволенню з наступних міркувань.
Судом першої інстанції встановлено, що позивач працював на посаді першого заступника начальника
N-ської ОДПІ і відповідно до поданої заяви був звільнений із займаної посади за угодою сторін на підставі
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наказу. Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що згідно
ч. 3 ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, а позивач в день звільнення перебував на лікарняному. Крім того, суд вважав, що позивач звільнений
з роботи за ініціативою відповідача, тому на нього поширюються положення ч. 3 ст. 40 КЗпП. Проте
колегія суддів з такими доводами суду першої інстанції не погоджується, оскільки згідно з наявними
матеріалами справи позивачем ОСОБА_1 подана заява на ім’я голови ДПА, в якій він просив звільнити
його з роботи з угодою сторін 22.10.2007 р., відповідно на підставі поданої заяви були прийняті накази,
якими звільнено позивача з підстав, передбачених п. 1 ст. 36 КЗпП.
Подальше перебування з 22.10.2007 р. позивача на лікарняному та відкликання ним 26.10.2007 р. заяви
про звільнення за згодою сторін від 22.10.2007 р. не може бути підставою для поновлення на роботі
та судом апеляційної інстанції не приймається, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 40 КЗпП не допускається
лише звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Тобто законом чітко визначено заборону звільнення працівника в період тимчасової
непрацездатності з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Крім того, право на відкликання заяви про звільнення положеннями КЗпП передбачено у випадку розірвання трудового договору
за ініціативою працівника (ст. 38 КЗпП).
Суд першої інстанції допустився вільної інтерпретації фактичних обставин справи та дав їм неналежну оцінку, а відтак постановив незаконне рішення. З огляду на вищенаведене суд апеляційної інстанції постановив: апеляційну скаргу Державної податкової адміністрації задовольнити, скасувати
постанову міськрайонного суду, у задоволенні позову ОСОБІ_1 відмовити.

«ДУМКУ ГАДАЛА — ЗГАДАЛА: НАМІРУ ЗВІЛЬНЯТИСЯ НЕ МАЛА»

Справа № 2а-8/08 (стислий зміст).
Позивачка — ОСОБА_1 29.09.2005 р. звернулася в суд із позовом до ОСОБИ_3 — управління виконкому
райради. ОСОБА_1 перебувала на посаді в управлінні виконкому райради, з якої була звільнена
за п. 1 ст. 36 КЗпП за угодою сторін. Вважала звільнення незаконним, оскільки в день звільнення
перебувала на лікуванні. Тому в позові просила поновити на посаді та стягнути з відповідача середній
заробіток за час вимушеного прогулу. Крім того, позивачка просила поновити місячний строк позовної
давності, визначений ст. 233 КЗпП, оскільки після незаконного звільнення тривалий час хворіла,
займалася доглядом батьків похилого віку. До того ж позивачка звільнення вважала незаконним,
оскільки заяву про звільнення вимушена була написати під тиском начальника управління — ОСОБА_7.
Наміру звільнятися не мала, тому свідомо написала заяву про звільнення не на ім’я начальника
Фінуправління, який, як вона вважає, повинен був вирішувати питання про звільнення, а на ім’я голови
райвиконкому.
Розглянувши справу, суд відмовив у задоволенні позову з таких підстав.
Наказом від 18.01.2002 р. ОСОБА_1 була призначена на посаду заступника начальника — начальника
відділу обліку та звітності управління виконкому райради. 15.09.2004 р. ОСОБА_1 звернулася
із заявою на ім’я голови виконкому райради про звільнення її із займаної посади за згодою сторін
за ст. 36 КЗпП з 29.09.2004 р. На підставі розпорядження голови райвиконкому від 27.09.2004 р.
про звільнення ОСОБА_1 з 29.09.2004 р. відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП за угодою сторін начальник
управління 28.09.2004 р. видала наказ про звільнення ОСОБА_1, з яким остання була ознайомлена,
про що свідчить її підпис на наказі. 29.09.2004 р. ОСОБА_1 передала справи відділу та в той же день
одержала трудову книжку.
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Згідно зі ст. 233 КЗпП працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору
безпосередньо до райсуду у справах про звільнення — у місячний строк із дня вручення копії наказу
про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Відповідно до ст. 234 КЗпП у разі пропуску строку
з поважних причин суд може поновити цей строк. Доводи позивачки щодо поважності причин пропуску
цього строку з посиланням на тривале перебування її на лікуванні, утримання та догляд батьків
похилого віку є неспроможними.
Дійсно, позивачка перебувала на лікарняних з 08.09.2004 р. по 03.12.2004 р. За цей період їй була
виплачена допомога із соціального страхування. Після закінчення лікування ОСОБА_1 15.12.2004 р.
була зареєстрована у міському центрі зайнятості як така, що шукає роботу. При реєстрації нею
була пред’явлена трудова книжка, згідно з якою останнє місце роботи — Фінуправління виконкому
райради на посаді заступника начальника управління, з якої вона звільнена 29.09.2004 р. за згодою
сторін за п.1 ст. 36 КЗпП. 22.12.2004 р. ОСОБА_1 було надано статус безробітної та призначено
допомогу по безробіттю. Перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, ОСОБА_1 виявила
бажання та написала заяву на підвищення своєї кваліфікації за навчальною програмою «Основи
підприємницької діяльності» в державній аграрній академії. Після навчання вона подала до міського
центру зайнятості копію свідоцтва про держреєстрацію її як суб’єкта підприємницької діяльності.
Після цього ОСОБА_1 було здійснено одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності та знято з обліку у Центрі зайнятості. На сьогодні позивачка працює
у ПП «Сирена».
Викладене свідчить про те, що позивачка після звільнення з роботи 29.09.2004 р. та після закінчення
лікування 03.12.2004 р. вела активний спосіб життя, займалася підвищенням своєї кваліфікації,
підприємницькою діяльністю, чому не заважала хвороба батьків. Тому поважних причин для поновлення
місячного строку звернення до суду з позовом про поновлення на роботі, визначеного ст. 233 КЗпП,
який був заявлений через рік після звільнення, суд не виявив.
Водночас з 01.09.2005 р. набрав чинності Кодекс адміністративного судочинства України, відповідно
до якого компетенція адмінсудів поширюється на справи з приводу прийняття громадян на публічну
службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Статтею 99 КАСУ для звернення до адмінсуду
за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк. Таким чином,
ОСОБА_1 мала право в порядку адмінсудочинства оскаржити своє звільнення та звернулася в суд
з позовом 29.09.2005 р., тобто в останній день річного строку позовної давності, визначеного КАСУ.
Проте судом відмовлено ОСОБА_1 в задоволенні позову не у зв’язку з пропуском строку, передбаченого
ст. 233 КЗпП, а по суті позовних вимог.
Згідно з розділом 1 Положення про фінансове управління виконкому районної ради це управління
є органом, створеним райрадою, який у своїй діяльності підпорядковується голові райради і виконкому,
обласному та міському фінуправлінням та є юридичною особою. Відповідно до розпорядження
голови райвиконкому від 29.03.2004 р., затвердженого райрадою, в це Положення було внесено зміни
та визначено, що заступник начальника управління відповідно до штатного розпису призначається
та звільняється з посади головою виконкому, а працівники управління виконують функціональні
обов’язки відповідно до посадових інструкцій.
Відповідно до викладених положень щодо порядку призначення і звільнення з посади заступника
начальника управління ОСОБА_1 подала заяву про звільнення саме на ім’я голови райвиконкому.
Таким чином, викладене спростовує доводи позивачки про те, що їй були невідомі зміни щодо порядку
звільнення її як заступника начальника управління, а заяву на ім’я голови райвиконкому вона написала
умисно, бо була впевнена, що той неповноважний був приймати рішення про її звільнення. Такі заяви
позивачки є неспроможними та явно не відповідають фактичним обставинам справи.
Відповідно до п. 9 ч. 6 та ч. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова
районної у місті ради призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів
виконавчого апарату ради, видає розпорядження в межах своїх повноважень.
Процедура звільнення ОСОБА_1 відповідає положенням п. 1 ст. 36 КЗпП, п. 9 ч. 6 та ч. 7 ст. 55 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
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Згідно з роз’ясненнями постанови пленуму ВСУ № 9 з наступними змінами «Про практику розгляду судами
трудових спорів» при домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації
або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою
сторін) договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може
мати місце лише за взаємної згоди про це власника або уповноваженого ним органу і працівника.
Відповідно до п. 17 зазначеної постанови правила про недопустимість звільнення працівника в період
тимчасової непрацездатності стосується випадків розірвання трудового договору відповідно
до чинного законодавства з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Суд дійшов висновку, що перебування ОСОБА_1 у період звільнення на лікарняному не є перешкодою
для її звільнення за п. 1 ст. 36 КЗпП, оскільки таке звільнення було наслідком взаємної угоди позивачки
та відповідача. Ніхто із сторін не ставив питання про розірвання цієї угоди. Права позивачки при
звільненні не були порушені, тим більше що відповідач провів повний розрахунок, у тому числі оплатив
період її непрацездатності з 29.09.2004 р. по 03.12.2004 р.
Суд не вважає порушеними права та законні інтереси позивачки при її звільненні з роботи, відповідно
заявлені позовні вимоги є безпідставними та недоведеними. Оскільки відсутній факт вимушеного
прогулу, то відсутні і підстави для стягнення на користь позивачки заробітної плати за відповідний
період.
Враховуючи викладене, у задоволенні адмінпозову ОСОБА_1 до управління виконавчого комітету
районної ради про поновлення на роботі та про стягнення заробітної плати за час вимушеного
прогулу суд постановив відмовити.
АНУЛЮВАННЯ ДОМОВЛЕНОСТІ ПОВИННО БУТИ ВЗАЄМНИМ
Справа № К/9991/53932/12 (стислий зміст)
Позивач — Особа_5 31.08.2011 р. звернувся до суду першої інстанції з позовом до міського голови
та виконавчого комітету міської ради. Просив поновити на посаді першого заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради, визнати неправомірними дії міського голови
щодо звільнення його з посади, визнати протиправним розпорядження міського голови від 02.08.2011 р.
про звільнення його з посади за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП, зобов’язати виконавчий комітет міської ради
внести запис до його трудової книжки про поновлення на раніше займаній посаді та виплатити
середньомісячний заробіток за час вимушеного прогулу за період з 02.08.2011 р. по дату фактичного
поновлення на посаді.
Посилався на те, що 01.08.2011 р. написав заяву про звільнення за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП з 02.08.2011 р.
із займаної посади міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради під тиском
міського голови, відповідач не мав права приймати одноособово рішення про звільнення позивача,
оскільки на вказану посаду його було обрано шляхом затвердження рішенням міської ради, тобто
колегіальним органом, крім того, виключний перелік повноважень міського голови затверджено
у ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, який не містить повноважень щодо
звільнення з роботи заступника міського голови.
Постановою міського суду від 12.06.2012 р. адміністративний позов ОСОБА_5 залишено без задоволення.
Постановою апеляційного адміністративного суду від 03.08.2012 р. скасовано постанову суду першої
інстанції та ухвалено нове судове рішення про часткове задоволення позову. Постановлено визнати
неправомірним та скасувати розпорядження міського голови від 02.08.2011 р. про звільнення ОСОБА_5
та поновити його на посаді, стягнути з виконавчого комітету міської ради на користь позивача
заробітну плату за час вимушеного прогулу з відрахуванням обов’язкових платежів. У решті позовних
вимог відмовити.
У касаційних скаргах ставиться питання про скасування постанови суду апеляційної інстанції
із залишенням в силі постанови суду першої інстанції з підстав порушення судом апеляційної інстанції
норм матеріального та процесуального права.
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Перевіривши доводи касаційної скарги та правильність застосування судами першої та апеляційної
інстанцій норм матеріального і процесуального права, правової оцінки обставин у справі у межах доводів
касаційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких
підстав. Судами встановлено, що рішенням міської ради від 11.10.2010 р. ОСОБА_5 був затверджений
на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 01.08.2011 р.
позивач написав заяву про звільнення його із займаної посади за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП з 02.08.2011 р.
Розпорядженням міського голови від 02.08.2011 р. на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін)
звільнено ОСОБА_5 з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог ОСОБА_5, суд першої інстанції виходив з того,
що волевиявлення сторін на звільнення позивача з вказаної посади за угодою сторін було досягнуто,
процедура та порядок звільнення відповідачем дотримані, доказів тиску на позивача не доведено.
Скасовуючи постанову суду першої інстанції та ухвалюючи нове судове рішення про часткове
задоволення позову, суд апеляційної інстанції виходив з того, що судом першої інстанції помилково
прийнято рішення про дотримання відповідачем порядку та процедури звільнення позивача з роботи.
Оскільки на посаду позивача було затверджено рішенням міської ради і Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» не містить заборони про прийняття радою рішення про звільнення
особи з виборної посади, на яку вона була затверджена, то звільнення заступника міського голови
розпорядженням міського голови є протиправним. Проте повністю погодитися з такими висновками
суду апеляційної інстанції не можна.
За правилами ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
міської ради, до якої входить заступник міського голови, утворюється відповідною радою на строк
її повноважень, а персональний склад затверджується відповідною радою за пропозицією міського голови.
Отже, за змістом вказаної норми заступник міського голови (на відміну від заступника голови районної
ради ( статус якого передбачено ст. 56 вказаного Закону) не обирається відповідною радою.
Частиною 3 ст. 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено,
що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю
з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 6 КЗпП підставою припинення трудового договору є угода сторін.
За змістом вказаної норми при домовленості між працівником і уповноваженим органом про припинення
трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін), договір припиняється в строк, визначений
сторонами, анулювання такої домовленості може мати місце лише за взаємної згоди обох сторін.
Встановивши, що 01.08.2011 р. позивач подав заяву про звільнення його з посади заступника міського
голови за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України з 02.08.2011 р. і міський голова погодився на звільнення позивача
саме за цією підставою та з вказаної дати, суд першої інстанції прийшов до правильного висновку
про законність звільнення позивача з роботи та правомірність дій відповідача, який за змістом
п. 7 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює керівництво апаратом
ради та її виконавчим комітетом.
Тому висновки суду апеляційної інстанції про те, що заступник міського голови має бути звільнений
з роботи радою, не ґрунтуються на законі, а відтак суд апеляційної інстанції безпідставно скасував
обґрунтовану постанову суду першої інстанції.
Колегія суддів касаційної інстанції ухвалила: касаційні скарги міського голови та виконавчого комітету
міської ради задовольнити. Постанову апеляційного адміністративного суду скасувати, а постанову
міського суду від 12.06.2012 р. залишити в силі.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
ВИДАЧА ТРУДОВОЇ КНИЖКИ
ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ
Слід відзначити, що відповідно до ст. 47 КЗпП
роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову
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писом про звільнення. У разі одержання трудової
книжки у зв’язку зі звільненням працівник розписується в особовій картці й у книзі обліку. При цьому
у книзі обліку трудових книжок додатково зазначається і дата видачі трудової книжки.
Якщо працівника немає на роботі у день звільнення, то відповідно до п. 4.2 Інструкції № 58 власник або уповноважений ним орган у цей день має
надіслати йому поштове повідомлення зі вказівкою
про необхідність отримання трудової книжки. Пересилання трудової книжки поштою з доставкою
на зазначену адресу допускається лише за наявності письмової згоди працівника.
Згідно з п. 4.3 Інструкції № 58 трудова книжка
може бути видана на руки його найближчим родичам під підпис або надсилається поштою на їх вимогу тільки у разі смерті працівника (або наявності
судового рішення про оголошення особи померлою).
Отже, з метою уникнення в подальшому можливих судових спорів щодо виплати компенсації
(середнього заробітку за час вимушеного прогулу) за затримку видачі трудової книжки, радимо
у разі, коли працівник не звертається за отриманням трудової книжки, письмово повідомити його
про необхідність її отримання, зберігаючи трудову
книжку в організації. За таких обставин доцільно
відправити такого листа з описом та зі зворотнім
повідомленням про його вручення адресату.
Не зайвим буде згадати і про необхідність
проведення розрахунку з працівником при звільненні. Так, ст. 116 КЗпП встановлено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать
йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день
звільнення не працював, то зазначені суми мають
бути виплачені не пізніше наступного дня після
пред’явлення звільненим працівником вимоги про
розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити
працівника перед виплатою зазначених сум. У разі
спору про розмір сум, належних працівникові при
звільненні, власник або уповноважений ним орган
у будь-якому випадку повинен у зазначений у цій
статті строк виплатити не оспорювану ним суму.
У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП,
за відсутності спору про їх розмір підприємство,
установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки
по день фактичного розрахунку (ч. 1 ст. 117 КЗпП).
листопад 2014, № 11

За наявності спору про розміри належних
звільненому працівникові сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене
в ст. 117 КЗпП відшкодування в тому разі, коли спір
вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір
відшкодування за час затримки визначає орган,
який виносить рішення по суті спору.
Звертаємо увагу, що звільнення працівника
за п. 1 ст. 36 КЗпП, який захворів у період роботи,
не позбавляє його права на оплату листка непрацездатності.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 2240
право на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням непрацездатності в період роботи, включаючи
і день звільнення.
Порядок оплати листка непрацездатності
встановлено ч. 2 ст. 35 Закону № 2240. Тобто допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним
випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за весь
період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією
(МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи
в період втрати працездатності у порядку та розмірах, установлених законодавством. Оплата перших
п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
При цьому кількість листків непрацездатності,
які підлягатимуть оплаті, має визначатись за принципом, що вони видані за страховим випадком,
котрий настав у період роботи. Якщо працівникові
видано декілька листків непрацездатності та між
першим і другим листками не було робочих днів,
а в заключному висновку першого листка непрацездатності зазначено, що працівник продовжує
хворіти (код — 2), наступний листок непрацездатності вважається продовженням попереднього
та оплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Зокрема, про це йшла мова у листі Міністерства
праці та соціальної політики України «Щодо оплати листків непрацездатності» від 20.08.2008 р.
№ 548/020/153-08.

71

ПРОФЕСІЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ВІДПУСТКИ:
У ПОЛІ ЗОРУ КАЛЕНДАРНИЙ АБО НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Олена УСЕНКО,
головний спеціаліст відділу регулювання умов та експертизи праці
Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України
Працівник установи заочно навчається в університеті. Як студент 4 курсу він скористався навчальною відпусткою загальною тривалістю 40 календарних днів: 26 календарними
днями — у жовтні 2013 року та 14 календарними днями — у березні 2014-го. Зараз цей
працівник навчається на 5 курсі та у жовтні
2014 року знову подав пакет документів для
отримання відпустки у зв’язку з навчанням.
У заяві вказав, що бажає піти у таку відпустку
на 21 календарний день. Чи не перевищує загальна тривалість, надана працівнику протягом року, максимально допустиму? Чи можемо
ми відмовити в наданні такої відпустки?
(м. Харків)

Про тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням йдеться у пп. 1 і 2
ч. 1 ст. 216 Кодексу законів про працю України
від 10.12.71 р. (далі — КЗпП) та ст. 15 Закону України
«Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі —
Закон № 504). Підкреслимо, що навчальну відпустку, відзначену у цих нормах, надають упродовж навчального, а не календарного року (ч. 6 ст. 216 КЗпП
та ст. 15 Закону № 504).
Зверніть увагу! Сумарна тривалість відпустки
у зв’язку з навчанням, наведена у вищезгаданих
нормах, стосується саме навчального року.
Повернемось до ситуації, наведеній у запитанні. Для працівника, який навчається на 4 та 5 курсах
заочного відділення університету (IV рівень акредитації), тривалість навчальної відпустки становить
40 календарних днів. Ми вже з’ясували, що це сумарна тривалість відпустки, якою працівник може
скористатися протягом навчального року.
У більшості випадків навчальний рік у вищих
навчальних закладах розпочинається 1 вересня.
Отже, саме з цієї дати й треба розпочинати відлік
кількості днів навчальної відпустки, якими може
скористатися працівник. Виходить, що за навчальний 2013/2014 рік працівник реалізував своє право
на таку відпустку у повному обсязі, скориставшись
навчальною відпусткою тривалістю 40 календарних
днів (26 — у жовтні 2013 року та 14 — у березні
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2014-го). Тоді у жовтні 2014 року він правомірно
може знову піти у навчальну відпустку, оскільки її
тривалість припадає на новий 2014/2015 навчальний рік і не перевищує допустиму тривалість. Більш
того, до кінця цього навчального року він ще може
скористатися навчальною відпусткою тривалістю
до 19 календарних днів.
Звісно, для реалізації права на навчальну відпустку працівник повинен надати за місцем роботи
довідку-виклик з ВНЗ та заяву про надання такої
відпустки (лист Мінсоцполітики від 02.01.2013 р.
№ 2/13/116-13). В останній він і вкаже тривалість
навчальної відпустки, яка йому знадобиться, але
у межах, установлених у довідці-виклику та пп. 1 і 2
ст. 216 КЗпП та ст. 15 Закону № 504.
Чи може працівник скористатися навчальною
відпусткою тривалістю меншою, ніж зазначеною
у довідці-виклику? Так, може. Справа в тому, що використання відпустки у зв’язку з навчанням — це
гарантія для працівників, які поєднують навчання
з роботою (п. 4 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII). Виходить, що
працівник самостійно вирішує, застосовувати йому
цю гарантію або ні.
У цьому випадку важливо правильно провести
оплату праці такому працівнику. Фактично відпрацьовані робочі дні (навіть якщо за довідкою-викликом працівник мав перебувати на сесії) оплачуються
у загальному порядку. При цьому використані дні
самої навчальної відпустки (відповідно до заяви працівника) оплачуються за середньою заробітною платою, розрахованою згідно з Порядком обчислення
середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.
Роботодавець не може обмежувати права
працівника. Відмова роботодавця у наданні працівнику навчальної відпустки розглядатиметься
як порушення трудового законодавства.
Наостанок відзначимо, що ст. 216 КЗпП та ст. 15
Закону № 504 не містять вимог щодо відповідності
профілю навчання до профілю діяльності установи. Тому роботодавець не має підстав для відмови
працівнику у навчальній відпустці на підставі збігу
профілю навчання працівника із профілем діяльності
самої установи.
листопад 2014, № 11
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ЧИ МОЖНА ВЕТПРАЦІВНИКУ-ДЕРЖСЛУЖБОВЦЮ
ПРАЦЮВАТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
Алла ЛИТВИН,
заступник директора Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці — начальник відділу державного регулювання
заробітної плати в бюджетній сфері Міністерства соціальної політики України
Ветеринарні працівники, які є державними
службовцями, перебувають у відпустці без
збереження заробітної плати. Чи мають вони
право у цей період працювати в іншому ветеринарному закладі за сумісництвом?
(запитання з форуму для працівників
бюджетної сфери: http://budget.factor.ua)

Державним службовцям заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної
практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту), у тому числі на умовах сумісництва.
Про це йдеться у ст. 7 Закону України «Про засади

запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р.
№ 3206-VI.
При цьому медичну практику слід розуміти
як вид діяльності у сфері охорони здоров’я. Закон
України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» від 19.11.92 р. № 2801-XII не містить згадувань про ветеринарну медицину. Більш того, основи
з її надання регламентує інший нормативно-правовий документ — Закон України «Про ветеринарну
медицину» від 25.06.92 р. № 2498-XII. Виходить, що
ветеринарну медицину (практику) не розглядають
як частину медичної практики. А тому для держслужбовця не діє дозвіл на виконання ним ветеринарної
практики як іншої оплачуваної діяльності.

Важливо! Ветпрацівник-держслужбовець не має права займатися ветеринарною практикою в іншому
закладі, у тому числі на умовах сумісництва.
Але у такому випадку пам’ятайте про п. 66 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний
бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719-VII.
У ньому сказано, що на умовах сумісництва та суміщення під час відпустки без збереження заробітної

плати можуть працювати: працівники центральних
органів виконавчої влади, які здійснюють контроль
та нагляд у відповідних галузях і сферах, та центральних органів виконавчої влади, виконання функцій
яких можуть здійснювати відповідні міністерства.

З ВИПЛАТ У РОЗМІРІ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ
МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКАМ СПРАВЛЯЄТЬСЯ ЄСВ
Світлана КЕПІНА,
начальник Управління адміністрування єдиного внеску та методології
Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України
Працівники підприємства призвані на військову службу у зв’язку з мобілізацією. На підприємстві їм нараховують виплати в розмірі середнього заробітку.
Чи потрібно справляти з таких виплат ЄСВ?
(Харківська обл.)

Відповідно до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про
працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII за працівниками, призваними на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується з бюджету середній заробіток
листопад 2014, № 11

на підприємстві, де вони працювали на час призову.
Згідно з ч. 7 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI
на виплати, які компенсуються з бюджету в межах
середнього заробітку мобілізованих працівників,
не нараховується ЄСВ.
Порядок виплати компенсацій з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних
на військову службу у зв’язку з мобілізацією, має затвердити Кабінет Міністрів України. До появи такого
порядку роботодавець повинен справляти ЄСВ з виплат у розмірі середнього заробітку працівникам,
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призваним на військову службу за призовом під час
мобілізації, на особливий період.
За минулі періоди (починаючи з 18.03.2014 р.),
у яких мобілізованим працівникам нараховувалися

виплати в розмірі середнього заробітку без справляння ЄСВ, необхідно донарахувати ЄСВ. Штрафи
у цьому випадку до страхувальників не застосовуються.

ПІДВИЩИЛИ ПРЕМІЮ ПРАЦЮЮЧИМ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ:
ЧИ Є ПІДСТАВА ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ
Тетяна ГУЛЬ,
експерт з питань оплати праці
У держоргані працював співробітник, який
звільнився у зв’язку з виходом на пенсію держслужбовця. Цей пенсіонер просить надавати
йому довідку про перерахунок пенсії для непрацюючих державних службовців станом
на 1-ше число кожного місяця. Мотивує він це
тим, що премія є частиною заробітної плати
держслужбовця, а виплата її в більшому розмірі порівняно з попереднім місяцем підвищує
загальний розмір зарплати, а це, у свою чергу,
є підставою для перерахунку пенсії згідно з постановою № 865.
(запитання з електронної пошти редакції:
ds@id.factor.ua)

Згідно зі ст. 371 Закону України «Про державну
службу» від 16.12.93 р. № 3723-ХІІ у разі підвищення розміру зарплати працюючим держслужбовцям
здійснюють перерахунок раніше призначеної пенсії. Такий перерахунок виконують виходячи із сум
заробітної плати, на які нараховуються страхові
внески на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування працюючого державного службовця
відповідної посади та рангу на момент виникнення
права на перерахунок пенсії.
Відповідно до цього Закону до заробітної плати
держслужбовців входять такі складові: посадовий
оклад, премії, доплата за ранг, надбавка за вислугу
років на держслужбі та інші надбавки. Після прочитання цього переліку стає зрозуміло, чому ваш колишній працівник — нинішній пенсіонер щомісяця
просить довідку для перерахунку пенсії держслужбовця*: розмір премій з місяця в місяць може змінюватися як у бік збільшення, так і в бік зменшення.
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Однак підвищення премій, так само як і підвищення різних надбавок (наприклад, надбавки за високі досягнення у праці), не є підставою для перерахунку раніше призначеної пенсії держслужбовця.
Так, згідно з п. 4 постанови КМУ «Про деякі питання
вдосконалення визначення розмірів заробітку для
обчислення пенсії» від 31.05.2000 р. № 865 перерахунок пенсій здійснюють у разі підвищення розміру
заробітної плати працюючим держслужбовцям відповідно до рішення КМУ.
Розмір щомісячних премій працюючим держслужбовцям збільшується на підставі рішення керівника
держоргану, а керівникам та їхнім заступникам — за рішенням органу вищого рівня. Джерелами їх виплати є
фонд преміювання, створений у розмірі не менше 10 %
посадових окладів, та економія фонду оплати праці.
Погодьтеся — це явно не рішення Кабміну.
Останнє рішення Кабміну про підвищення
посадових окладів працюючим держслужбовцям
датувалося 1 лютого 2008 року (постанова КМУ
від 06.02.2008 р. № 34). До сьогодні офіційного підвищення зарплати держслужбовців не було.
Таким чином, збільшення розміру премії держслужбовця за рішенням керівника держоргану не є
підставою для перерахунку пенсії непрацюючим
держслужбовцям. Пенсію такому пенсіонерові перераховувати не будуть.
Форму довідки про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям,
які на момент перерахунку пенсії працюють на інших
посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано)
пенсію, затверджено постановою правління ПФУ
від 04.09.2013 р. № 15-1.
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РОБОТА ЗА КОМП’ЮТЕРОМ ІЗ РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ МОНІТОРОМ:
ЧИ БУТИ ДОДАТКОВІЙ ВІДПУСТЦІ У ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ
Тетяна ХОРОМСЬКА,
головний спеціаліст відділу регулювання умов та експертизи праці
Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України
Працівники бюджетної установи працюють
на комп’ютерах із рідкокристалічними моніторами. Чи відносять таку працю до роботи із шкідливими та важкими умовами праці?
Чи можна надати таким працівникам щорічну додаткову відпустку за роботу із комп’ютером? Чи мають право на таку відпустку
держслужбовці?
(м. Полтава)

За визначенням, що міститься в Гігієнічній класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу, затвердженій наказом МОЗ від 08.04.2014 р. № 248, шкідливі умови праці (3-й клас умов) характеризуються
такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які
перевищують гігієнічні нормативи та здатні чинити
несприятливий вплив на організм працівника та/
або його нащадків.
Віднесення робіт до категорії із шкідливими
і важкими умовами праці та визначення права працівників на пільги і компенсації за роботу в цих умовах здійснюються на підставі результатів атестації
робочих місць за умовами праці, що проводиться
згідно з Порядком проведення атестації робочих
місць за умовами праці, затвердженим постановою
КМУ від 01.08.92 р. № 442.
При організації праці, що пов’язана з використанням персонального комп’ютера, мають бути
дотримані вимоги Державних санітарних правил
і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електрон но-обчислювальних машин
(ДСанПіН 3.3.2.007-98), затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України
від 10.12.98 р. № 7, та Правил охорони праці під
час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 26.03.2010 р. № 65 (далі —
Правила).
Вимоги вказаних Правил є обов’язковими для
роботодавців, які використовують працю операторів електронно-обчислювальних машин, операторів комп’ютерного набору, операторів комп’ютерної
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верстки та працівників інших професій, які у своїй
роботі застосовують електронно-обчислювальні
машини з візуальними дисплейними терміналами.
За умови дотримання вимог зазначених вище
ДСанПіН 3.3.2.007-98 та Правил робота працівників, які у своїй роботі застосовують персональний комп’ютер, у тому числі з рідкокристалічними
відеотерміналами, не відноситься до категорії робіт із шкідливими і важкими умовами праці. Тому
атестація робочих місць за умовами праці на таких
робочих місцях не проводиться і пільги та компенсації за роботу в цих умовах, передбачені законодавством, відповідним працівникам не надаються.
Разом з тим вони мають право на щорічну
додаткову відпустку за особливий характер праці
(ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р.
№ 504/96-ВР, далі — Закон № 504). Таку відпустку
надають відповідно до Списку виробництв, робіт,
професій і посад працівників, робота яких пов’язана
з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах
та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає
право на щорічну додаткову відпустку за особливий
характер праці, наведеного у додатку 2 до постанови
КМУ від 17.11.97 р. № 1290 (далі — Список).
Так, згідно з поз. 58 розд. ХХІІ «Загальні професії
за всіма галузями господарства» Списку працівникам,
які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (у тому числі комп’ютерах),
передбачено надання щорічної додаткової відпустки
за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.
Ця позиція Списку поширюється на всіх працівників незалежно від займаної посади (професії), які у своїй роботі застосовують персональний
комп’ютер, при цьому незалежно від виду монітора,
що використовується.
Таким чином, працівники, що працюють
із комп’ютером (у тому числі з рідкокристалічним
або плазменним монітором), мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер
праці за поз. 58 розд. XXII Списку.
Водночас слід підкреслити, що така відпустка не надається працівникам, яким тривалість
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щорічної відпустки визначена іншими нормативно-правовими актами. Тобто не мають на неї
право, зокрема, держслужбовці, військовослужбовці, працівники прокуратури тощо, оскільки їх
тривалість відпусток встановлено спеціальними
законами.
Як вже було відзначено, Списком визначено
максимальну тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці для цієї категорії
працівників — 4 календарних дні. Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним
чи трудовим договором залежно від часу зайнятості
працівника в цих умовах (ст. 8 Закону № 504).
Відповідно до пп. 6 і 7 Порядку застосування Списку, затвердженого наказом Мінпраці

від 30.01.98 р. № 16, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що
дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для
працівників цих посад.
Тобто фактична тривалість такої додаткової
відпустки залежить від кількості фактично відпрацьованих днів, у які працівник був зайнятий в умовах, передбачених Списком, не менше половини
встановленої тривалості робочого дня. Облік часу,
відпрацьованого у зазначених умовах, здійснюється
власником або уповноваженим ним органом.

ЯКІ ПОСАДИ ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДЕРЖБЮДЖЕТНІ ОБМЕЖЕННЯ
ЗАРПЛАТИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АТО
Іван МИРНИЙ,
експерт з питань трудового права
Статтею 32 Закону України від 31.07.2014 р.
№ 1622-VII «Про внесення змін до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2014 рік»
стосовно застосування норм статті 32 Закону України «Про Державний бюджет України
на 2014 рік» передбачено, що членам Кабінету
Міністрів України, керівникам центральних
органів виконавчої влади та інших державних
органів (крім органів, підрозділи яких беруть
участь у проведенні антитерористичної операції), народним депутатам України до завершення антитерористичної операції місячна
заробітна плата нараховується лише у розмірі посадового окладу. Хто конкретно підпадає під держбюджетні обмеження зарплати
до закінчення проведення АТО?
(запитання з електронної пошти редакції:
ds@id.factor.ua)

Для відповіді на це запитання перш за все слід
нагадати, що Міністерство соціальної політики у своєму роз’ясненні від 09.09.2014 р. № 3761/0/10-14/13
визначило певне коло осіб, яким не нараховуються
доплати та надбавки до посадового окладу, премії
та не здійснюється індексація їх заробітної плати,
та осіб, яких це обмеження не стосується.
Так, ст. 32 зазначеного у запитанні Закону передбачено, що членам Кабінету Міністрів України,
керівникам центральних органів виконавчої влади
та інших державних органів (крім органів, підрозділи
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яких беруть участь у проведенні антитерористичної
операції), народним депутатам України до завершення антитерористичної операції місячна заробітна плата нараховується лише у розмірі посадового
окладу. Тобто вказаним особам не нараховуються
доплати та надбавки до посадового окладу, премії
та не здійснюється індексація їх заробітної плати.
Таке обмеження не стосується заступників керівників центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів, керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади.
Тож, як бачимо, вказані посадовці затягнуть
паски та отримуватимуть лише посадовий оклад.
Що саме відрізали? Доплати та надбавки до посадового окладу, а також премії. Крім того, залишений
заробіток указаних працівників не індексують. Але
не тільки сума зарплати викликає запитання. Читача більше цікавить, хто конкретно підпадає під
держбюджетні обмеження зарплати до закінчення
проведення АТО?
Отже, давайте узагальнимо усю інформацію.
Зарплату у розмірі посадового окладу виплачують:
— народним депутатам України;
— членам Кабінету Міністрів України. Водночас
Мінсоцполітики у згаданому роз’яненні нагадало,
хто саме входить до складу Уряду, і тим самим підвело до висновків, що вони отримують також лише
посадовий оклад: Прем’єр-міністр України, Перший
віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри
та міністри України;
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— керівникам центральних органів виконавчої влади — з ними складніше. Чому? Мінсоцполітики наводить визначення таких керівників, спираючись на п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону
України «Про центральні органи виконавчої влади»
від 17.03.2011 р. № 3166-VI (далі — Закон № 3166).
Так, «керівником центрального органу виконавчої
влади (не міністерства) є посадова особа, яка очолює центральний орган виконавчої влади, здійснює
керівництво його діяльністю. У свою чергу, серед
центральних органів виконавчої влади розрізнюють (крім міністерств) служби, агентства, інспекції» (ст. 16 Закону № 3166). Тож керівники служб,
агентств та інспекцій, які вважаються центральними
органами виконавчої влади, отримують зарплату
в розмірі посадового окладу. Якщо конкретніше,
то це стосується керівника Державної фіскальної
служби України, Державної фінансової інспекції
України, Державної казначейської служби України
та інших центральних органів виконавчої влади,
наведених у постанові Кабінету Міністрів України
від 10.09.2014 р. № 442;
— керівникам інших державних органів. Відсутність визначення «інші державні органи» в українському законодавстві не заважає законодавцям
широко вживати його в нормативно-правових актах. Як тлумачити такий термін на практиці, адже
він охоплює досить широкий спектр державних
утворень? На жаль, роз’яснення Мінсоцполітики

лише підштовхує до відповідей, бо у ньому наведене
орієнтовне визначення «державний орган». Більше
того, Мінсоцполітики навело приклади таких інших
державних органів, серед них опинилися Центральна виборча комісія, Національний банк України, Рахункова палата, Генеральна прокуратура України,
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Ось їх керівники будуть отримувати
посадовий оклад. На нашу думку, наведений перелік
скупий, а тому питання з приводу чіткого визначення
«інших державних органів» залишається відкритим.
Крім того, як випливає з роз’яснення, згадане
зарплатне обмеження поширюється і на керівників
місцевих державних адміністрацій (Закон України
«Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р.
№ 586-XIV). Виходить, що зарплату у розмірі посадового окладу отримують керівники: обласних (міських) державних адміністрацій, районних державних
адміністрацій (уключаючи райони в місті Києві).
І наостанок слід звернути увагу на те, що обмеження з приводу виплати посадового окладу без
інших складових стосується виключно керівників
вищеперелічених органів. На їх замів це не поширюється! Тобто вони, як і раніше, отримують зарплату
із всіма складовими.
А ще норма ст. 32 Закону № 719 не застосовується щодо територіальних гілок згаданих органів.
Тобто фактично реалізацію цієї норми не спустять
«униз».

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ, УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОМ,
НЕ МОЖЕ БУТИ СКОРОЧЕНА ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ СТОРІН
Іван МИРНИЙ,
експерт з питань трудового права
Цивільним кодексом України встановлена загальна позовна давність тривалістю у три
роки.
Чи може для трудових спорів бути встановлена спеціальна позовна давність: скорочена
або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю?
(Черкаська обл.)

Так, ст. 257 Цивільного кодексу України (далі — ЦК)
установлена загальна позовна давність тривалістю
у три роки. Але відповідно до ст. 258 ЦК для окремих видів вимог законом може встановлюватися
спеціальна позовна давність: скорочена або більш
тривала порівняно із загальною позовною давністю.
листопад 2014, № 11

Частиною 2 ст. 268 визначено, що законом можуть
бути встановлені також інші вимоги, на які не поширюється позовна давність.
Слід нагадати, що згідно зі ст. 233 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник
може звернутися із заявою про вирішення трудового
спору в тримісячний строк з дня, коли він дізнався
або повинен був дізнатися про порушення свого
права, а у справах про звільнення — у місячний
строк з дня вручення копії наказу про звільнення
або з дня видачі трудової книжки.
У разі порушення законодавства про оплату
праці працівник має право звернутися до суду
з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.
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Для звернення власника або уповноваженого
ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству,
установі, організації, встановлюється строк в один
рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.
При цьому відповідно до вимог ст. 259 ЦК позовна
давність, установлена цим Кодексом, може бути
збільшена за домовленістю сторін, про що у письмовій формі укладається відповідний договір. Водночас
позовна давність, установлена ЦК, не може бути
скорочена за домовленістю сторін.

Частиною 1 ст. 9 ЦК визначено, що положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах використання
природних ресурсів та охорони довкілля, а також
до трудових та сімейних відносин, якщо вони
не врегульовані іншими актами законодавства.
Таким чином, можна зробити висновок, що норми
ЦК застосовуються також до врегулювання відносин, які виникають у сфері трудових відносин. Але
КЗпП встановлені строки позовної давності, а тому
ці питання вважаються врегульованими.

ОТРИМАННЯ ДУБЛІКАТА ТРУДОВОЇ КНИЖКИ
ЗА ОСОБЛИВИМ ПОРЯДКОМ
Іван МИРНИЙ,
експерт з питань трудового права
На роботу до районної державної адміністрації
працевлаштовується особа, трудова книжка
якої залишилася у зоні проведення АТО. Чи може
адміністрація видати дублікат трудової такій
особі?
(Харківська обл.)

Перш за все давайте згадаємо, що отримання
дубліката трудової книжки за звичним порядком
передбачалося пп. 5.1 — 5.5 Інструкції про порядок
ведення трудових книжок працівників, затвердженої
спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту населення від 29.07.93 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).
Зазначеними пунктами передбачено 2 випадки
видачі дубліката трудової книжки:
— працівник (або інша особа) загубив трудову книжку. Для отримання дубліката він звертається до роботодавця за останнім місцем роботи.
Які дії роботодавця? Не пізніше 15 днів із дня отримання такої заяви він заводить іншу трудову книжку
на працівника, на титульному аркуші якої у правому
верхньому кутку ставить напис: «Дублікат»;
— трудова книжка стала непридатною для
подальшого використання (обгоріла, розірвана,
забруднена тощо). Хто оформлює дублікат такої трудової книжки? Роботодавець за останнім місцем роботи. При цьому на титульному аркуші непридатної
трудової книжки роботодавець робить напис: «Замість видано дублікат» та повертає її на збереження
працівнику. Будьте уважні: при працевлаштуванні
на нове місце роботи працівник пред’являє саме
дублікат трудової книжки.
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Щодо заповнення внутрішнього блока дубліката трудової книжки. Якщо працівник уже працював
до оформлення на останнє місце роботи, то спочатку
останній для працівника роботодавець вносить запис про загальний стаж роботи до працевлаштування у цю установу у графу 3 розділу «Відомості про
роботу» дубліката. Увага! Вказують тільки ті дані,
які підтверджені документами. А вже далі у дублікаті зазначають інформацію про роботу працівника
за останнім місцем роботи.
Отже, до недавнього часу працівники отримували дублікат трудової книжки тільки у роботодавця за останнім місцем робити. Звісно, це не варіант
для працівників, які залишили роботу та місце проживання в зоні проведення АТО. Адже виходить,
що для отримання такого дубліката їм доведеться
повернутися до зазначеного регіону. Не потрібно
пояснювати, чим це може обернутися… Більш того,
не факт, що працівник зможе розшукати свого колишнього роботодавця або його представника —
установа може просто не функціонувати.
Але після набуття чинності спільним наказом
Міністерства соціальної політики України і Міністерства юстиції України «Про внесення зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 06.10.2014 р. № 720/1642/5 дублікат
трудової може бути виданий за новою нормою. Так,
цим наказом Інструкція № 58 доповнена новим п. 5.6.
Нормою, що міститься у цьому пункті, передбачено,
що у разі відсутності доступу до трудової книжки
через надзвичайні ситуації, передбачені Кодексом
цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403VI, або проведення АТО на території, де працював
листопад 2014, № 11
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працівник, може бути видано дублікат трудової
книжки за новим місцем роботи.
Для цього працівник із зазначеного регіону
пред’являє новому роботодавцю пакет документів,
про який ідеться в абзаці другому п. 5.6 Інструкції
№ 58. Ви можете його переглянути на с. 7 цього номера, тому окремо на ньому зупинятися не будемо.
Що робити роботодавцю після отримання такого пакета документів? Заводити для працівника
нову трудову книжку та вносити запис про роботу
у цій установі. Нова трудова повинна містити напис
«Дублікат» у правому верхньому кутку на титульному аркуші такої книжки. Прямої вимоги про це п. 5.6
Інструкції № 58 не містить. Але погодьтеся: нова трудова книжка працівника повинна мати згадування
про те, що вона є дублікатом.
Напевно, при гарному розвитку подій працівник рано чи пізно отримає доступ до оригіналу своєї
трудової книжки. У разі виникнення такої ситуації
абзац третій п. 5.6 Інструкції № 58 приписує роботодавцю за останнім місцем роботи провести з дублікатом трудової книжки та самою трудовою книжкою
певні маніпуляції. Зауважимо, що трудову книжку
зберігають за основним місцем роботи працівника.

Тож обов’язок із подальшого оформлення дубліката
трудової книжки та «справжньої» трудової книжки
покладається на роботодавця, в якого працівник
вирішить продовжити свою трудову діяльність, —
за новим основним місцем роботи або за основним
місцем роботи, розташованим у зоні проведення
АТО.
Такий роботодавець повинен:
— перенести усі записи із дубліката трудової
книжки до трудової книжки працівника;
— скасувати дію дубліката трудової книжки.
Як? Ставить на її титульному аркуші напис «Дублікат
анульовано» та посвідчує його печаткою. Після цього
роботодавець повертає дублікат трудової книжки
працівнику. З цього моменту в установі зберігають
саме трудову книжку працівника.
Як відновити відомості трудової книжки, втраченої назавжди? На жаль, п. 5.6 Інструкції № 58
не передбачає такого повороту подій. На нашу думку, працівник і в подальшому буде користуватися
дублікатом трудової книжки. Відновити відомості
із «справжньої» трудової книжки йому буде досить
важко, оскільки така процедура не прописана в Інструкції № 58.

ПОНОВЛЕННЯ НА ПОСАДI ЗА РІШЕННЯМ СУДУ
Наталія КОВАЛЕНКО,
юрист
Начальник відділу звернень обласної державної
адміністрації рішенням суду був поновлений
на роботі. Який є правовий механізм такого поновлення у разі, якщо на цій посаді вже працює
особа, яку було прийнято шляхом переведення?
(запитання з редакційної пошти: ds@id.factor.ua)

Відповідно до загальних норм, а саме ст. 235
Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП),
у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом,
який розглядає трудовий спір.
При винесенні рішення про поновлення на роботі одночасно приймається рішення про виплату
працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання
нижче оплачуваної роботи, але не більш як за один
рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини працівника, орган,
який розглядає трудовий спір, виносить рішення про
виплату середнього заробітку за весь час вимушеного
листопад 2014, № 11

прогулу. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу
працівника підлягає негайному виконанню.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС) постанови
суду про поновлення на посаді у відносинах публічної служби також підлягають негайному виконанню.
Але це не означає, що дії по виконанню рішення про
поновлення на роботі повинні відбуватися негайно
після проголошення рішення незалежно від волі
працівника, поновленого судом на роботі. Визнане
судом право працівника на поновлення на роботі
має приватний характер, тому воно не може бути
реалізоване без волевиявлення цього працівника.
Після судового засідання, на якому було проголошено рішення про поновлення працівника на посаді, він може звернутись до адміністрації органу
з питань добровільного виконання ними рішення
про поновлення його на посаді, надавши органу копію зазначеного рішення, завірену належним чином.
У разі відмови роботодавця від добровільного виконання рішення у частині поновлення особи

79

ПРОФЕСІЙНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

на посаді державний службовець може звернутись
до суду для видачі виконавчого листа — документа,
на підставі якого відбувається примусове виконання
рішення суду.
Стаття 258 КАС встановлює, що виконавчий
лист видається судом, який прийняв рішення за заявою особи, на користь якої ухвалено рішення.
За наявності такої заяви суд зобов’язаний негайно оформити виконавчий лист. Виконавчий лист
може бути пред’явлено до виконання в день ухвалення рішення про поновлення на роботі до відділу
державної виконавчої служби.
Разом з виконавчим листом до цього відділу
надається заява позивача про порушення виконавчого провадження з примусового виконання постанови суду. Державний виконавець зобов’язаний
порушити виконавче провадження по виконанню
рішень, які підлягають негайному виконанню, не пізніше наступного дня після одержання такої заяви
та виконавчого листа.
Згідно з Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції
України від 15.12.99 р. № 74/5, виконання рішення
про поновлення на роботі провадиться державною
виконавчою службою, на території якої знаходиться
установа, таким чином:
— виконавчий документ про поновлення
на роботі незаконно звільненого працівника виконується негайно;
— виконання вважається завершеним з моменту фактичного допущення працівника до виконання попередніх обов’язків на підставі відповідного
наказу органу, який прийняв незаконне рішення про
звільнення або переведення працівника;
— наказ повинен бути складений на підставі
постанови суду про поновлення посадової особи
на посаді та зміст наказу повинен відповідати рішенню суду.
У разі відмови від виконання посадовою особою
рішення суду про поновлення на посаді незаконно звільненого посадовця державний виконавець
застосовує штрафні санкції, передбачені ст. 18813
Кодексу України про адміністративні правопорушення, окрім цього, державний виконавець може
звернутись до суду з поданням про притягнення
до відповідальності за ст. 382 Кримінального кодексу
України у разі якщо він буде вбачати, що рішення
про поновлення на посаді державного службовця
не виконується навмисно.
Після фактичного допущення працівника до роботи складається акт про виконання рішення суду,
державний виконавець виносить постанову про
закінчення виконавчого провадження. У разі по-

80

вторного недопущення працівника до роботи провадження не поновлюється, а у працівника з’являється
право на повторне звернення до суду.
Але що робити, коли працівника поновлено
на роботі за рішенням суду, а на його посаді вже
працює інший працівник?
Для отримання відповіді звернемося до норм
КЗпП.
На підставі п. 6 ст. 40 КЗпП (у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу) цей інший працівник підлягає звільненню.
Але таке звільнення може відбуватись, лише якщо
неможливо перевести працівника за його згодою
на іншу роботу (ч. 2 ст. 40 КЗпП).
Таким чином, роботодавець зобов’язаний запропонувати працівнику, який підлягає звільненню
за п. 6 ст. 40 КЗпП, іншу роботу у тій самій установі.
У разі скорочення посади, на якій працював
незаконно звільнений працівник, для виконання рішення суду роботодавець повинен поновити працівника на рівнозначній посаді.
Якщо підприємство реорганізовано, рішення
про поновлення працівника на роботі має бути виконано його правонаступником. Згідно зі ст. 2401
КЗпП, якщо працівника звільнено без законної підстави або з порушенням установленого порядку, але
його поновлення на попередній роботі неможливе
внаслідок ліквідації підприємства, орган, який розглядає трудовий спір, зобов’язує ліквідаційну комісію або власника (орган, уповноважений управляти
майном ліквідованого підприємства і у відповідних
випадках — правонаступника) виплатити працівникові заробітну плату за весь час вимушеного прогулу.
Одночасно суд визнає працівника таким, якого було
звільнено за п. 1 ст. 40 КЗпП.
Тож, приймаючи рішення про звільнення державних службовців, завжди слід враховувати таке:
— пріоритетними є норми спеціальних законів, а норми трудового законодавства підлягають
застосуванню лише у випадках, якщо нормами спеціальних законів не врегульовано спірних відносин
чи коли про можливість такого застосування прямо
зазначено у спеціальному законі;
— обов’язковою умовою, що передує звільненню державного службовця, є визначення, чим саме
державний службовець порушив вимоги діючого
законодавства з питань призначення, перебування
та звільнення із займаної ним посади;
— при звільненні посадовця слід дотримуватись усіх правил, установлених для засвідчення
належним чином того факту, на підставі якого прийнято рішення про неможливість подальшого проходження державної служби.
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