Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 167)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки відповідно до Закону України "Про
очищення влади"
05.06.2018

в

(дата початку перевірки)

__Управлінні

цивільного

захисту

Черкаської

ОДА

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

розпочато
проведення
перевірки
щодо
таких
осіб:
ГРИНЮКА Андрія Дмитровича, Управління цивільного захисту Черкаської облдержадміністрації,
головного спеціаліста-юрисконсульта
(прізвище, ім'я та по батькові особи, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про
очищення влади")

Начальник управління цивільного захисту
Черкаської облдержадміністрації

(найменування посади керівника органу державної
влади / органу місцевого самоврядування)

___________
(підпис)

Ю.А.Скоробогатов
(ініціали та прізвище)

Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 25 березня 2015 р. N 167)

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення
влади"
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.
N
563,
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

_____________________________________________________________________________________
(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та 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 положень 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,
а
також
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, передбачені частиною _________________

(не застосовуються / застосовуються)
(третьою/четвертою)

статті
1
Закону
України
_____________________________________________

"Про

очищення

влади"

(у разі застосування заборони

____________________________________________________________________________________.
зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

______________________________________

__________

_____________".

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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(додаток 5 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

Додаток 6

до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення особи
_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та 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 положень Закону України "Про очищення влади",

_____________________________________________________________________________________
критерій, на підставі якого застосовується заборона,

_____________________________________________________________________________________
строк, протягом якого до особи застосовується заборона,

_____________________________________________________________________________________
найменування органу, який проводив перевірку,

_____________________________________________________________________________________
місцезнаходження органу,

_____________________________________________________________________________________
контактний номер телефону та адреса електронної пошти (за наявності)

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:
рішення про звільнення особи;
сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу
паспорта та місце реєстрації;
документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
(сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання
відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті
громадянина України).
______________________________________

________

_______________

(найменування посади керівника органу державної
влади / органу місцевого самоврядування)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

(Порядок доповнено додатком 6 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N
167)
Додаток 7
до Порядку

__________________________________
(найменування органу перевірки, до якого
надсилається повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення перевірки
Повідомляємо
про
припинення
проведення
перевірки
щодо
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

у зв'язку з ____________________________________________________________________________,
(підстава для припинення перевірки (звільнення* / смерть особи)

запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", надісланий
на адресу ____________________________________________________________________________
(найменування органу)

листом від ___ ________ 20__ р. N _________.

Додаток: копія документа, що підтверджує наявність підстав для припинення перевірки (рішення
про звільнення, свідоцтва про смерть).
_______________________________________

___________

_________________

(найменування посади керівника органу
державної влади / органу місцевого самоврядування)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____________
* Крім випадків звільнення особи у зв'язку з переведенням.

(Порядок доповнено додатком 7 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 167)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від 16 жовтня 2014 р. N 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 десять днів

МВС

відомості щодо заборон, які можуть бути
не більш як 30 днів
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. N 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. N 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. N
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. N 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";
- 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. N 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. N 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. N 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
не більш як 60 днів
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

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)

Генеральна
прокуратура
України

відомості щодо заборон, які можуть бути
не більш як 30 днів
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,

не більш як 30 днів

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. N
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. N 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. N 792-VII "Про внесення змін до
Закону України "Про застосування амністії в
Україні" щодо повної реабілітації
політичних в'язнів"
ДСА

відомості щодо заборон, які можуть бути
не більш як десять днів
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. N
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. N 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", 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. N 792-VII
"Про внесення змін до Закону України "Про
застосування амністії в Україні" щодо повної
реабілітації політичних в'язнів"

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від 16 жовтня 2014 р. N 563

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі
питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний
вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814, N 48, ст. 1266) у позиції "Мін'юст" цифри "697" і
"697" замінити відповідно цифрами "743" і "743".
2. Пункт 4 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. N 236 (Офіційний вісник
України, 2014 р., N 55, ст. 1507), доповнити підпунктом 92 1 такого змісту:
"92 1) проводить перевірку достовірності відомостей, зазначених у пункті 2 частини п'ятої
статті 5 Закону України "Про очищення влади";".
3. У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 2 липня 2014 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 54, ст.
1455):
1) пункт 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"Мін'юст є органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади".".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

2) пункт 3 доповнити підпунктом 2 1 такого змісту:
"2 1) забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення
влади";";
3) пункт 4 доповнити підпунктами 53 1 і 53 2 такого змісту:
"53 1) забезпечує відповідно до Закону України "Про очищення влади":
проведення перевірки, передбаченої зазначеним Законом;
формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано
положення Закону України "Про очищення влади", надання інформації із зазначеного
Реєстру та оприлюднення на власному веб-сайті відомостей з нього;
53 2) звертається до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України з поданням про звільнення суддів у випадках, визначених Законом України "Про
очищення влади";".

