
Закон України «Про запобігання корупції» 
 

Стаття 56. Спеціальна перевірка 

 

1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з 

підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним 

агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, 

поданих особисто. 

Спеціальна перевірка не проводиться щодо: 

1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати 

України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів; 

2) 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; 

3) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та 

призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах 

того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших 

державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах 

місцевого самоврядування; 

4) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що 

припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших 

органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються; 

5) осіб при розгляді питання про включення їх до списку народних засідателів 

або присяжних. 

У разі якщо призначення, обрання чи затвердження на посади здійснюється 

місцевою радою, спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом 

порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади 

осіб. 

2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника 

(заступника керівника) державного органу, органу влади Автономної Республіки 

Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому 

претендує особа, крім випадків, установлених законом. Для забезпечення 

організації проведення спеціальної перевірки керівник відповідного державного 

органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування або їх апарату може визначити відповідальний структурний 

підрозділ. 

Особливості організації проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на 

посаду судді визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів". 

Щодо кандидатів на зайняття інших посад, призначення (обрання) на які 

здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом 

Міністрів України, організація проведення спеціальної перевірки покладається 

відповідно на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату 

Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України або їх заступників. 
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Організація проведення спеціальної перевірки у новостворених державних 

органах покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державної служби, до моменту утворення у такому 

новоствореному органі відповідального за це структурного підрозділу. 

3. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на 

зайняття посади, зазначеної в частині першій цієї статті, зокрема 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 на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

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 заборони займати відповідну посаду, передбаченої 

положеннями Закону України "Про очищення влади". 

Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, 

при призначенні в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, 

органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування 

повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує 

інформацію щодо її результатів. 

Примітка. Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, є посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону 

України "Про державну службу", посади, віднесені згідно із статтею 25 зазначеного 

Закону та частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" до першої - третьої категорій, а також посади суддів, 

прокурорів і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, 

юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та 

самостійних структурних підрозділів, керівників, заступників керівників 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких 

поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки 

Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного 

або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або 

обласного значення, району в місті, міста районного значення, а також посади, що 

підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців. 
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