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Керівникам вищих навчальних
закладів І-ІУ рівнів акредитації
директорам державних підприємств,
установ, організацій

Відповідно до статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції»,
згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб,
які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним
ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня
2015 року № 171 (далі Порядок), Національне агентство з питань запобігання
корупції Рішенням № 2 від 17.06.2016, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 19 липня 2016 р. за № 987/29117, затвердило Перелік посад з високим та
підвищеним рівнем корупційних ризиків.
Відповідно пункту 4 Переліку посад з високим та підвищеним рівнем
корупційних ризиків до посад відносяться посади керівників державних
підприємств, установ, організації, інших суб’єктів господарювання державної
форми власності та їх заступників, призначення яких здійснюється державними
органами.
Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника
(заступника керівника) державного органу, на зайняття посади в якому
претендує особа.
Спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (далі претенденти на посаду) (крім випадків, передбачених законодавством), у тому
числі щодо відомостей, поданих особисто.
Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:
1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким
особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні
правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;
2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним
стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;
3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої
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4) наявності в особи корпоративних прав;
5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в
психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти,
наявності наукового ступеня, вченого звання;
6) відношення особи до військового обов’язку;
7) наявності в особи допуску до державної таємниці (якщо такий допуск
необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади);
8) поширення на особу передбаченої Законом України “Про очищення
влади” заборони займати відповідну посаду.
Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою претендента на
посаду на її проведення за формою згідно з додатком 1 Порядку, яка подається
разом із заявою про призначення.
У разі конкурсного добору згода подається протягом трьох днів з дати
одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.
У разі ненадання згоди претендента на посаду спеціальна перевірка не
проводиться і питання про призначення на відповідну посаду не розглядається.
Для проведення спеціальної перевірки претендент на посаду подає до
відповідного органу:
1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
2) автобіографію;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ,
щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах
охорони здоров’я;
6) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
8) заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України “Про
очищення влади”.
Звертаємо увагу про персональну відповідальність за достовірність
наданих матеріалів, несвоєчасність чи зволікання з поданням документів.
За інформацією просимо звертатися до відділу з питань спеціальної
перевірки та очищення влади департаменту кадрового забезпечення
(Познанська О. В., кабінет 8, телефон 4814789).
Враховуючи вищезазначене та з метою безумовного виконання
нормативно-правових актів з питань спеціальної перевірки просимо взяти до
уваги та використанні у роботі зазначену інформацію.
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