
Закон України «Про запобігання корупції» 
 

Стаття 57. Порядок проведення спеціальної перевірки 
 

1. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка 

претендує на зайняття посади, у строк, що не перевищує двадцяти п’яти 

календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки. 

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не 

розглядається. 

Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення 

спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

2. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття 

посади, 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 Міністерством 

охорони здоров’я України щодо перебування особи 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). 

Особа, яка претендує на зайняття посади, також подає до Національного 

агентства в порядку, визначеному частиною першою статті 45 цього Закону, 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Особи, зазначені в абзаці сьомому частини першої статті 56 цього Закону, 

подають передбачені цією частиною статті документи для проведення спеціальної 

перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання або 

затвердження. 

3. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, 

на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не 

пізніше наступного дня надсилає до відповідних державних органів, до компетенції 

яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених 

у частині третій статті 56, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про 

перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади, за 

формою, яку затверджує Кабінет Міністрів України. 

Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі 

його відсутності - особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його 

заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

До запиту додаються копії документів, зазначених у частині другій цієї статті. 

Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення 

(обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України 

або Кабінетом Міністрів України, такий запит надсилається до відповідних 

державних органів (їх територіальних органів) відповідно Главою Адміністрації 

Президента України, Керівником Апарату Верховної Ради України, Міністром 

Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними 
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посадовою особою) через центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державної служби. 

4. Спеціальна перевірка проводиться: 

1) Міністерством внутрішніх справ України і Державною судовою 

адміністрацією України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної 

відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення; 

2) Міністерством юстиції України та Національною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку - щодо наявності в особи корпоративних прав; 

3) Національним агентством - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі 

осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, 

відомостей про кандидата, а також щодо достовірності відомостей, зазначених 

особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік; 

4) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров’я, відповідним органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської 

міської державної адміністрації - щодо відомостей про стан здоров’я кандидата (в 

частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних 

закладах охорони здоров’я); 

5) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 

структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної 

адміністрації, центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкований 

навчальний заклад, керівником навчального закладу - щодо освіти, наявності у 

кандидата наукового ступеня, вченого звання; 

6) Службою безпеки України - щодо наявності в особи допуску до державної 

таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку (в частині 

персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України); 

7) Міністерством оборони України, військовими комісаріатами Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - щодо відношення особи до 

військового обов’язку (за винятком випадків персонально-якісного обліку 

військовозобов’язаних Служби безпеки України). 

До проведення спеціальної перевірки можуть бути залучені інші центральні 

органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії 

корупції з метою перевірки відомостей про особу, зазначених у цій статті, або 

достовірності документів, передбачених цією статтею. 
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