
Необхі;rно :1юначити, rr~o ,т~оситh сrrірними є oкpevri обстанини, rr~o 

rroм\rкrrryютh або обт~rжуютh )(11СІ~І1ІІJІінарну ні;rrrонілалhністh та rvrexa
нi:н~r їх реа;rі:шції. Проте, саме чітке :шкріrr;rснюr rrcpc;riкy обстанин уже 

є значним кроком в реформуванні та розвитку інституту дисциплінар

ної відповідальності держс .. 1ужбовuів. 

Список· використаиих джерел 

1. 1. Продсржашrуслужбу: ЗаконУкраїнипід 16грудrш 1993 р.// [Електронний 
ресурс І Ре жни 11оступу http:l Іzakoп.rada.gov.tш 

2. 2. Про дсржаnпу службу: Закон України під 10 грудrш 2015 р. І І [Елс ктрошrий 
ресу11с І Ре жни 11оступу http:l Іzakoп.rada.gov.tш 

ПАНФІЛОВ О. Є. 

І Іа11іональний унінерси 1 е 1 «О)tеська юри,tична акщtе~Іію>, 
доцепт кафедри адміпістратишюrо і фіпапсопоrо права. 

KltH)lИ)La І Юр11,·[11ЧН ИХ наук 

СПЕШАЛЬКА ПЕРЕВІРКА ЩОДО ОСІБ. 

ЯКІ ІІРКТЕІЩУІОТЬ ІІЛ ЗЛЙІІЯТІ'Я ІІОСЛЦ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

АБОМІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: 

ІІРОБ.JШМИ ІІРЛВОВОГО РЕГУJІІОВАІІІІЯ 

Термін <<корупція>> походить ві;:r спо.1учення стародавніх латинських 

с.1ів <<соггеі»- причетність кL1ькох представників однієї із сторін ;:ro одні
сї спраnи та <<ПШlреге>>-порушуnати, .1а1tати. пошко;:rжуnати. скасоnуnа

ти. У результаті утnориnся самостійпий термін - «coгrumpeгe>>, що пе

ре;:rбачас участь у діяльності кількох осіб, мета яких полягас у псуnанпі, 

rrorrrкo;~жcнi rrporrccy yrrpaн .. riнюr crrpaнarvr~r cycrri.Іrncтнa. За ре3)СІhтата
vrи останніх ;юcJri;rжcнh кorvrrraнiї GFK Ukminc Сш участю PwC Ukrainc 
та Traнspareнcy Iнterнatioнal Ukraiнe) 6.1изько 57,2 iff. % українпів вважа
ють, шо рівень корупuії в країні після Революuії Гідності залишився не

змішш:м, при цьому майже 27,7% респоп;:rептіn ni;:rпonirш:, шо ситуація, 
навпаки, погіршилась [1]. 

ОдІІИ:\І J осrюш1их мехапі3:міn 3апобігаппя корупuії с запроnаджеrшя 
;(обору нисококншrіфіконаних ка,Іtрін на rrуб;rічніі1 сJrужбі, ~rкl б ())(НО

часно нілrrоні;ш.rи нимоr'ам .Іtоброчссної rrонслінки. 3 мстою орt·ані3аr~ії 
такого ;:rобору кадрів при праuев .. 1аштуванні на поса;:rи, пов'яJані з ви
конання:м функцій ;:rержави, кандидат зобов'язаний подати необхідні 

ві;:rомості та документи і пройт:и спеuіа.1ьну перевірку~ що дає :можли

вість ке рівпику держашюго органу отри~шти nсебічпу іпфор:маuію про 
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ЮlНіІИJ(<ІЛl та 1Іриі1ЮІТИ oG't-:KTИHHC ріІІІСНЮІ 11р0 і1ою ІІрІНН<ІЧСНН~І 

aGo ні;ІМОНІ1Н1 у 11р1вначснні. 
СІІСІ~іа;ІhНа ІІСрснірка ІІрОН(ЩИТhС~І: 

1. Міністерство:\t внутрішніх справ України і Державною су;::ювою 

адміністрацією України - щоцо віJомостей про притягнення осо

би цо кри:\tіпа.lьІюї nіJпоnіда .. 1ьпості. паяnпість сул:r:\юсті, її зпяття, 
погашення; 

2. Міпістерстnо:\t юстиції України- що,::ю паяшюсті у Є.ашю:\tу .аер
жанно\1У реєстрі ociG, ~ІКі НЧІ1НІ1JІИ І<Ор)'ІІІІіі1ні ІІраНОІЮруІІІСНН~І, НіJ(О

МОСТсі1ІІрО кан)·щ;шта; 

З. Наuіона.1ьною ко:v~ісією з uінних паперів та фон.аового ринку -
шодо наявності в особи корпоративних прав; 

4. Націопа .. 1ьпим агепстnом- шо.ао паяшюсті у Є.ашю:\tу держаnпо

му ресстрі осіб, які nчипи.1и корупційні або поn'язапі 3 корупuісю пра
nопорушеппя, nі.ао:\юстей про кап.аидата; 

5. Міністсрстном охорони :щорон'и України, ні.іІІюні;tним ор1·аном 
н11конанчої НJІ<І.іШ Антоно\Іної РссІІуG~Ііки Крим, структурни\І ІІі,Т(рО3-

.аі.тю:vt: об .. 1асної, Київської, Севастопо.1ьської :v~іської .аержавної а.а:v~іні
страuії- що.ао відо:\'rостей про стан здоров'я канди.аата; 

6. Міністерство:\'І освіти і науки України, відпові.ани:v~ органом в:и

копавчої &lа.аи Аnтопо:ююї Республіки Кр1н1, структурпим пі.ароз.аL1ом 

обласної, Київської. Сеnастопо.1ьської :~ліської .аержашюї а.аміпістра
ІІЇі- II(OJ(O Ш:ІІІТИ, ІІа~ІІНІОLТІ у КаІІJ(И,Т(аТа ІІауКОІЮІ"О СТУІІСІІ~І, НЧСІІОІ'О 
·шаІІІІИ; 

7. С.1ужGою Gс3ІІски України- ІІІОJ(О н<нІнності н особи ;юІІу<.:ку ;ю 

)LСрЖаННОЇ Пlt;\ІНІ111і, а Т<ІКОЖ ІІ(lЩО ні;LНОІІІСННИ О<.:ОGИ іЮ нiikhi<OHOI'O 

оGон'~нку; 

8. Міністерство:м оборони України, військови:\ш комісаріатами 

Автоно:мної Респуб .. 1іки Кри:\t, об.1астей, міст Києва та Севастопо.1я
шодо nідпошеппя особи до nійськоnого обоn'я-жу (Ja шп1ятком випад
кіn персопа.lьІю- якісного обліку nійськоnозобоn'язапих С.1ужби без

пеки України). 
_Il,o ІІрОНСіІСНЮІ LІІСІ(іаJІhНОЇ ІІСрснірІ<И іНІІІИХ HiJ(OVIOCTcti, НИМОІ·а 

II~OJ(O ІІОіШНН~І }І КИХ устаНОІLІСНа 3<J.KOH0\1, VIOЖYTh :ШJІуЧаТИОІ СІІСІІШ.-Іh
НО уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби -
інші пентральні органи виконавчої в.1ади. 

Послі,::rоnпість проnе,::rеппя спеuіа.lьІюї перевірки: l) по,::rаппя капди
,::rато:и па поса,::rу пеобхілшх .аоку:иептіn; 2) па,::rси.lашІя органом, па по
са.ау n яко:\tу претеп.аус особа, запиту про проnе,::rеппя спеuіальпої пере
нірки J(O ор1·анін, ~Ікі таку 11срснірку ІІроно:t~ІТh. Зашп ІІі.іІІІІ1суt-: ксрінник 
орІ'ану. на Іюса:tу н ~ІІ<ОVІУ ІІрстсн.іІУЕ ocoGa, ан рюі i1om ні:tсутності
особа, яка виконує обов'язки керівника, або о,::rин з його заступників 

відпові.ано до розпоці.тгу функuіона.1ьних обов'язків; З) прове.аення 

спеціальної перевірки, шо фактично по .. 1ягає у перевірці .аостовірності 
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ІІО}ЩНИХ К3Н,!~И}ЩТОVІ Hi,!~OVIOCTC~i, T<l H<l,!~<lHHИ OJJІ'aHy, ~!КИЙ H<l}(iCJiiШ :ш

ШП, інфорVІ<іІІіЇ :ш рС3УJІІ->Г<lТ<lVІИ ІІСрснірки; 4) Іliili'OTOHK<l Ка,!~рОІЮЮ 

СJІужGою Щ11'<1НУ, ИКИЙ На,!~СИЛ<!Н 3<l!ІИТ, іЮНі}(КИ !ІрО pC3)CihT<lTИ СІІСЦі

аЛЬНОЇ перевірки. Особи, що;:rо яких проведена спеціальна перевірка, 

мають право на ознайомлення з ;:rовідкою про результати спеціальної 

перевірки та в рюі пелоди з ре.зу.1ьтатами перевірки можуть по;:rаnати 

.залrачепим органам свої Jауnажеппя у письмовій формі [2]. 
Законодавчі розбіжності n перевірці що;:rо осіб, які претендують па 

3<lЙЮІТПІ І IOC<l}l у ilCJJЖ<lHHИX OJJ1'3H3X Й Op1'3H<lX МіС І ІСНОІ""О СаІ\10Нр~І}(уНаН

НИ, ро:НІОЧШІИС~І J наGраННИІ\1 ЧИННОСТі ЗаКОНО\1 <<Про ОЧИІІ(СНН~І Н.!а}(И>> 

[3]. Отже, ві;:rповідно до uього Закону (ч. 7 ст. 5) звертатися необхі;:rно 
;:ro ві;:rповідного найнижчого за ієрархією органу перевірки, й додатком 
;:ro запиту може бути лише копія заяшт, суть якої також чітко визначена. 
На виконапня вимог Закону ~<Про очишення влади» Кабмін затnерджут 

~<Порядок проnе;:rеппя перевірки ;:rостоnірпості відомостей» [4]. Цей 
Пор~щок нrнначаЕ конкретний ІІсрсJІік орІ'анін ІІсрснірки, уточнює ні

;юмості, 11(0}(0 ~!КИХ Ор!ї1Н IIJIOHO}(ИTh ІІСрснірку. Й HCTaHOНJJIOE:: CTJJOK на

.J3ННЯ відповідеІ':І, який відрізняється залежно ві;:r органу перевірки: цим 

же Порядком Кабмін збільшує кількість документів, які подаються ;:ro 
запиту від о;:rного ;:ro невизначеної кількості, ві;:rповідно до внутрішніх 
актів органів перевірки. І, па сам кіпець, Міністерство фінапсів видас 
пака.з про <<Затвердження порядку проnе;:rеппя перевірки достовірності 

Bi}(O_V10CTct1, ІІСрс;tGачсJІИХ 11. 2 Ч. 5 СТ. 5 Закону УкраЇНИ ~<Про ОЧИЩСІІШІ 
ШJ<l)LИ», та фор_V1И Ш1CJJOBKY IIJIO рсJу"ІІ>І'<lТИ такоЇ ІІСрсвірЮ1» l5J, В НКО

МУ ше Gi.ІJJ,шc ро:ннирюс ІІсрс.ІІіКJlОКумснтів. ~Ікі нсоGхі}(Іtо ІЩJЩТИ :Jа)(ШІ 
ІІрохо;rжсннs.:r 11сренірки та не у3гщ~жує строки н~щаннs.:r. РоJІ';ІинунІІІИ 

HCl НИІІ(е ]3]НаЧСН111]ХШОН1 аКТИ, ННі1ЖіН-:ТhСИ НаІ'ШІhНИVІ IIJJИHei[CHH~I ЇХ у 

відпові;:rность до Jакону України «Про запобігання корупції~>. А.;:rже на 

практиці законодавчі прога.1ини призводять ;:ro ше бі.1ьших проблем у 
пропущеппі строкіn перевірки та бюрократичної неузгодженості . ..Цуже 
болюче ue прояnлясться в ..Цопецькій та Луганській об.1асті, у зn'яJку з 
особ.1иnим характеро11 врядуnапня у цій місцевості. 
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4. Про Порял:ок пронел:ення спет~іа.-тьної перенірки ніл:омостей тт~о;то ocifi, які 
нретендують на зайняття носа;.~,, 1юв 'язаних i·J виконання.\·! функційдерживи 
afio міст~еного сачонрял::унання: Укю Пре3И1lента Україюп~іл: ні 111:5.01.1011 
р. NQ 3312012 11 [Електронний ресурс].- Реж.ш-1 ;.~,остуну: l111p:llzakon3. 
rada .goY.нalla\Yslslюv.' 133120 12 

5. Про затвердження Порядку нрове;.~,ення неревірки достовірності ві,цомос
тсй. псрсдбачсшпс п. 1 ч. 5 ст. 5 3акоп:у України <<Про очищсшш вла.LПІ», та 
форми висновку нро результати такої неревірки: Накю Міністерствн фі

нансів nід 03.11.2014 р. Ng 1100 І І [Е.~сктроппий ресурс]. - Режим доступу : 
http:l І шkon5.rшla.gov.ualla\\<·slslюw І Ll385- 14 
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ОСОБЛИВОСТІПРАВОВОЇПРИРОДИ 
ЦЕІПРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

ЗІ СІШЦІЛJІЬІІИМ СТАТУСОМ 

В у-vювах конституційної та а,т\-Ііністративної реформ, що прохо11ять 

n Україні, особливої актуальпості пабуnають дос .. ~іджеппя, присвячені 
оптимізаuії системи органів викопавчої nла11и, зокрема па цептра .. ~ьrю
му рівні. Ефективній ;tішІьІюсті цсІІтрат,них орІ"СІ.ІІів виконавчої ШІ<ЩИ 
cJ,ot·o;oti Іtсрсш ко;~жають нсви:шачсністt, у ро:JмсжуваІІІІі їх 11равовою 
статусу. часто 11ублювашrя їх функuій та поrшоnажепь. To1ty па практиці 
]а н;шн н ~~ та фун КІ ~ії цих ор га ні н не 3аНЖJ(И ніN 10 ні;~аютn ]aJ(e КJШJЮНа но
му статусу. О;rніt:ю 3 гострих та ск;ІаJ(НИХ ІІроGJІеVІ реформунанн~І J(ер
жавного апарату управління за .. ~ишається питання дія .. ~ьності централь
них органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Вперше іспування uептральшrх оргапів викошшчої n .. ~а11и зі спе

ціа...~ьІІИ:\-:1 статусом було передбачено 13 Коrшепuії адміпістратишюї 
рефор1ш 13 Україні [2] .. З прийняття1:1 указу Президента України nід 
15.12.1999 р. «Про систему 1 ~ентра;Іnних орп1нін ни конанчої НJІ<іЛИ>> 1 (ен
тршІnні Щ1І'ани никонанчої HJJailИ ji СІІсціалnним статусо\-1 Gу .. ю офіІ(іtіно 
введено .JO системи органів виконавчої влади. У .Jано:му акті було за
кріплено, що центральний орган виконавчої вла11и зі спеuіа .. ~ьн:им ста
тусом має визначені Конституцією та законодавство:м України особ..11ші 

"Jan11aшrя та поnпоnажеппя, щодо нього :може nстапошпоnатися спеuі

альпий порядок утворення, реоргапі"Зації, лікnідаuії, підконтрольності, 
11\іl::!Н\ТНОСП, а ТаКОЖ ІІрИ3НаЧеНН}І\ ::!HJ.IIhHeHH}I керІННИІ<ІНТа НИр11ІІеНН}І 

іНІІІ~1Х ІІИТаНh l3J. 
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