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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Прошедший месяц июль знаменателен тем, что с 10.07.2011 вступает в силу Закон Украины «Про засади
запобігання і протидії корупції». Это эпохальное событие в рамках становления Украины как правового государства. Мы считаем необходимым привести основные положения этого Закона, как всегда выделив наиболее важные, на наш взгляд, моменты.
4 июля судебные эксперты в третий раз празднуют свой профессиональный праздник - День судебного эксперта. Эта дата установлена Указом Президента Украины от 10.06.2009 г. Сегодня в стране насчитывается около
10 тыс. судебных экспертов, из которых 1500 - частные. В системе Министерства юстиции судебно-экспертную
деятельность осуществляют восемь специализированных учреждений. Кроме того, экспертные службы имеют
Министерства Внутренних дел, Здравоохранения, Обороны, Служба безопасности и Государственная пограничная служба. Поэтому гражданин во время рассмотрения дела имеет право ходотайствовать о назначении экспертизы в любом экспертном учреждении, независимом от органов дознания и досудебного следствия.
Накануне профессионального праздника корреспондент еженедельника «Правовая неделя» встретился с
начальником Управления экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции Украины Людмилой Николаевной ГОЛОВЧЕНКО, чтобы поговорить о достижениях и проблемах в сфере судебной экспертизы и влиянии судебной реформы на деятельность судебных экспертов. Это интервью мы публикуем в этом выпуске.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади запобігання і протидії корупції
Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах
суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів
держави.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її
керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи,
застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;
близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також
інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом,
зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону;
конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями,
наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на
вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;
корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині
першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та
дисциплінарну відповідальність;
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корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону, наданих їй службових
повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй
службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей;
неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи,
що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною,
нижчою за мінімальну ринкову;
члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи,
які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції
1. Відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції, регулюються цим Законом, іншими законами
і міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також
прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
2. Дія цього Закону та передбачені ним обмеження поширюються на всіх осіб, визначених суб'єктами
відповідальності за корупційні правопорушення, у межах, установлених цим Законом.
Стаття 3. Основні принципи запобігання і протидії корупції
1. Діяльність із запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах:
верховенства права;
законності;
комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;
пріоритетності запобіжних заходів;
невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають
допомогу у здійсненні таких заходів;
забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої
корупційним правопорушенням.
Стаття 4. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр
України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних
органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби
безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати,
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;
ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови,
секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під
час виконання ними цих функцій);
д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби,
органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
особи начальницького складу податкової міліції;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної
служби, державної податкової служби;
є) члени Центральної виборчої комісії;
ж) посадові та службові особи інших органів державної влади;
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але
одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають
публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні
посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в
установлених законом випадках);
в) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому
органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для
іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські
судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку,
альтернативному до судового;
г) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені
такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є
Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на
виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової
форми, відповідно до закону;
4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від них особами, зазначеними у
пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.
Стаття 5. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції
1. Президент України, Верховна Рада України, органи прокуратури України здійснюють заходи щодо запобігання
і протидії корупції в межах повноважень, визначених Конституцією України.
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2. Органи державної влади здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції або беруть участь у їх
здійсненні у межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими
актами.
3. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії
корупції відповідно до Конституції і законів України, актів Президента України.
4. Координацію реалізації органами виконавчої влади визначеної Президентом України антикорупційної стратегії
здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який утворюється Президентом
України і діє відповідно до вимог, встановлених законом.
5. Спеціально уповноважені суб'єкти безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо
виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень (далі - спеціально уповноважені суб'єкти
у сфері протидії корупції).
Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи
по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України, якщо інше не передбачено законом.
Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих
повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.
6. Суб'єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках - у здійсненні
заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та
юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення
заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері, є:
1) уповноважені підрозділи органів державної влади;
2) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;
3) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові та
службові особи, а також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою.
7. Посадові і службові особи органів державної влади, посадові особи місцевого самоврядування,
юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання
інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних підрозділів зобов'язані у межах своїх
повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити
про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

Розділ II
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ
Стаття 6. Обмеження щодо використання службового становища
1. Особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати
свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди
або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:
1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності,
одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти);
2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;
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3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або
посадових осіб;
4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів,
виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.
Стаття 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:
1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено
Конституцією або законами України;
2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті
одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що
належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в
раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено
Конституцією або законами України.
2. У разі якщо Конституцією і законами України для окремих посад встановлено спеціальні обмеження щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, то їх додержання забезпечується за спеціальними
процедурами.
3. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній
раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній
основі), народних засідателів і присяжних.
Стаття 8. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)
1. Особам, зазначеним у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону,
забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або
фізичних осіб:
1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як
безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;
2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.
2. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, можуть
приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви,
крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не
перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви),
одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки
(пожертви), які:
1) даруються (здійснюються) близькими особами;
2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії,
бонуси.
3. Дарунки, одержані особами, зазначеними у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті
4 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним
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або комунальним установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і
передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 9. Обмеження щодо роботи близьких осіб
1. Особи, зазначені у підпунктах «а», «в» - «ж» пункту 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4
цього Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо
підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
Особи, зазначені у підпунктах «а», «в» - «ж» пункту 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього
Закону, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому
органі близьких їм осіб.
Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:
1) народних засідателів і присяжних;
2) близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв'язку з перебуванням кожного з них на
виборній посаді;
3) осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах;
4) осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту;
5) інших осіб, визначених законом.
2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм
особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний
строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що
виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної
посади.
3. Особам, зазначеним у підпунктах «а», «в» - «ж» пункту 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4
цього Закону (крім народних засідателів і присяжних), забороняється брати участь у роботі колегіальних органів
під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на
прийняття такого рішення.
Стаття 10. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з
виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1
частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов'язану
з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:
1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з
підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в
абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого
самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень
щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій;
2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку
з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;
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3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою
стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.
Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону
(крім 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),
проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.
Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) органу
державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків,
установлених законом.До проведення спеціальної перевірки залучаються спеціально уповноважені суб'єкти у
сфері протидії корупції, а в разі потреби - інші центральні органи виконавчої влади.
2. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті
1 частини першої статті 4 цього Закону (крім 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), зокрема щодо:
1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності
судимості, її зняття, погашення;
2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
3) достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру;
4) наявності в особи корпоративних прав;
5) стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.
3. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на
зайняття посади.
У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду неправдивих
відомостей про себе посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє
претенденту у призначенні (обранні) на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений
факт правоохоронні органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом.
Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду з підстави, зазначеної в абзаці третьому цієї частини,
може бути оскаржено до суду.
Порядок організації проведення спеціальної перевірки затверджується Президентом України.
4. 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 документа, який посвідчує особу;
4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що
додається до цього Закону;
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5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
5. 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 органів
державної влади, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених
у частині другій цієї статті, запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної
посади.
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 четвертій цієї статті.
6. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що здійснював перевірку, а
в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов'язки, або заступником керівника органу відповідно до
розподілу функціональних обов'язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк
з дати надходження запиту.
Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати
спеціальної перевірки.
Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати
спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подавати зазначеним органам свої
зауваження у письмовій формі.
7. Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними,
якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку,
встановленому відповідно до закону.
Стаття 12. Фінансовий контроль
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до
1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю
та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України,
під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію про майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік із зазначених причин і звільняються з цього
місця роботи, зобов'язані подати таку декларацію до розірвання трудового договору.
2. Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий
рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України,
членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного
Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його
заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради
юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та
членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівників інших органів державної влади та їх заступників,
членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх
заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних
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друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
3. У разі відкриття особою, зазначеною в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього
Закону, валютного рахунка в установі банку-нерезидента вона зобов'язана в десятиденний строк письмово
повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і
місцезнаходження банку-нерезидента.
4. Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати
і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей, передбачених частиною третьою цієї статті, затверджується
Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог, встановлених законом.
5. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті
4 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому законом порядку
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що
додається до цього Закону.
Стаття 13. Кодекси поведінки
1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, якими вони
зобов'язані керуватися під час виконання своїх службових повноважень, підстави та порядок притягнення до
відповідальності за порушення цих вимог установлюються законом.
2. Законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають організацію і порядок діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, надання окремих видів державних послуг або порядок
діяльності категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, можуть
установлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб.
3. Держава сприяє закріпленню норм професійної етики та інших вимог щодо здійснення окремих видів діяльності
в кодексах поведінки підприємців, представників відповідних професій.
Стаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів
1. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону,
зобов'язані:
1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;
2) повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів
діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок
та шляхи врегулювання конфлікту інтересів.
Стаття 15. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів
1. З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення Міністерство юстиції України проводить
антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.
Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та порядок
оприлюднення її результатів визначаються Міністерством юстиції України.
Результати антикорупційної експертизи підлягають обов'язковому розгляду під час прийняття рішення щодо
видання (прийняття) відповідного нормативно-правового акта.
2. Обов'язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти законів України, актів Президента України,

20

БЮЛЛЕТЕНЬ
АВТОТОВАРОВЕДА

60

август 2011

1

Наука и практика

інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади.
3. За ініціативою фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб може проводитися громадська
антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.
Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та оприлюднення її
результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб або інших
джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації
1. Особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:
1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним
особам передбачено законом;
2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню
відповідно до закону.
2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:
1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується
від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону;
2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані
цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).
Стаття 17. Заборона на одержання послуг і майна органами державної влади та органами місцевого
самоврядування
1. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних,
юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними
договорами України.

Розділ III
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Стаття 18. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції
1. Об'єднання громадян, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності
щодо запобігання, виявлення і протидії корупційним правопорушенням (крім випадків, коли це віднесено
законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції) мають
право:
1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим
суб'єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, зазначеним у статті 5 цього Закону, керівництву
та колективу підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також
громадськості;
2) запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в обсягах
та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;
3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативноправових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної
влади;
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4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції;
5) вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого
регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції;
6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань
запобігання і протидії корупції;
7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і протидії корупції;
8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з
використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству.
2. Об'єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації
стосовно компетенції суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, а також стосовно
основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом.
3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим
суб'єктам господарювання, а також делегування повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого
самоврядування, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах органів державної
влади, органів місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше дня, наступного за днем їх внесення
належним суб'єктом до відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.
4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування узагальнюють результати громадського
обговорення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, передбачених частиною третьою цієї
статті, та оприлюднюють їх у засобах масової інформації.
Стаття 19. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції
1. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції зобов'язані щороку не пізніше 10 лютого
оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності
за вчинення корупційних правопорушень.
2. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики щороку не пізніше 15 квітня готує та
оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про результати проведення заходів щодо
запобігання і протидії корупції.
У звіті мають відображатися такі відомості:
1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з
обов'язковим зазначенням таких даних:
а) кількість осіб, щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого та складено протоколи про
вчинення адміністративних корупційних правопорушень;
б) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду та на яких накладено адміністративне
стягнення за корупційне правопорушення;
в) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 4 цього Закону, і за видами
відповідальності за корупційні правопорушення;
г) відомості про розмір завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування;
2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції,
у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
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4) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними
установами, з питань поширення корупції;
5) інформація про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії.
Стаття 20. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
1. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. Держава
забезпечує здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів,
спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, житло та інше майно осіб, які надають
допомогу в запобіганні і протидії корупції, а також близьких їм осіб.
2. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, здійснюється відповідно до
Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 21. Види відповідальності за корупційні правопорушення
1. За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 4 цього Закону,
притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності
в установленому законом порядку.
2. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у
триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової
відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положення про
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок формування та ведення цього
реєстру затверджується Міністерством юстиції України.
Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення
1. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової
діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до
розгляду справи судом, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України.
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, якщо інше не
передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень
за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення
розгляду справи судом.
У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю
події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі
відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.
2. Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, припинення повноважень посадової особи на
посаді, звільнення, що здійснюється за рішенням Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, звільнення військової посадової особи з військової служби у зв'язку з притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення, а також відсторонення такої особи від виконання службових повноважень у
випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених
Конституцією і законами України.
Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні
правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню
з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого
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самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало
законної сили, якщо інше не передбачено законом.
3. Про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення,
пов'язане з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, керівник органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд,
який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення
за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
державної служби. Порядок інформування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або
невиконанню вимог цього Закону, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції
за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться
службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
5. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне
правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування,
або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо
інше не передбачено законом.

Розділ V
УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Стаття 23. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного
правопорушення
1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають відшкодуванню
в установленому законом порядку.
Стаття 24. Незаконні нормативно-правові акти та правочини
1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення,
можуть бути скасовані органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних
актів, рішень, або визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання
громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним.
Стаття 25. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним
та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення
1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного правопорушення і яким
завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків,
шкоди в установленому законом порядку.
2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб'єкта,
який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в
установленому законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які
відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб'єкта, що здійснює
заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала
збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими
відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).
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Стаття 26. Вилучення незаконно одержаного майна
1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації за
рішенням суду в установленому законом порядку, а кошти у встановленому судом розмірі вартості незаконно
одержаних послуг чи пільг - стягненню на користь держави.

Розділ VI
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Стаття 27. Контроль у сфері запобігання і протидії корупції
1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері запобігання і протидії корупції в межах,
визначених Конституцією України.
Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері запобігання та протидії корупції у межах повноважень
та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.
Стаття 28. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції
1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється на підставі
та в порядку, визначеному законом.
Стаття 29. Прокурорський нагляд
1. Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором
України та підпорядкованими йому прокурорами.

Розділ VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 30. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції
1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання і
протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання
і протидії корупції.
2. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співробітництва у справах про корупційні
правопорушення здійснюються компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів
України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
Стаття 31. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції
1. У разі якщо міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою
України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання і протидію корупції,
застосовуються правила міжнародних договорів.
Стаття 32. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії корупції
1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам іноземних держав та одержувати від них
інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, з питань запобігання і протидії корупції з додержанням вимог
законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
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2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов'язаних з запобіганням і протидією корупції,
можливе лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган України можуть установити такий режим
доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який
спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
Стаття 33. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок
корупційних правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними
внаслідок корупційних правопорушень
1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних
правопорушень, і розпоряджається цими коштами та іншим майном відповідно до законодавства та міжнародних
договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2011 року, крім статей 11 і 12, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.
2. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік відомості
про витрати надаються з дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади.

  Президент України
м. Київ
7 квітня 2011 року
N 3206-VI
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Інтерв’ю начальника Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства
юстиції Людмили Миколаївни Головченко кореспонденту щотижневої інформаційно-правової
газети «Правовий тиждень».
– Людмило Миколаївно, як можна охарактеризувати професію судового експерта?
Професія судового експерта унікальна. Експерт – це і процесуальна особа, яка повинна бути обізнаною
у процесуальних питаннях, і фахівець зі спеціальних питань певного виду судової експертизи. Водночас експерт
відповідно до законодавства несе кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.
Тому таких спеціалістів замало, адже психологічно дуже складно відчувати відповідальність і розуміти, що за
тобою стоїть людина, доля якої залежить від наданого висновку. В деяких випадках наслідком помилкового
висновку експерта може бути помилкове рішення суду, тому що суддя не є фахівцем зі спеціальних питань. Він
довіряє експерту як незалежному фахівцю.
– З яких справ замовляють найбільше експертиз? Які види досліджень здійснюють найчастіше?
У 2010 р. експертні установи провели 94 500 експертиз. Найбільшу кількість із них замовили правоохоронні
органи у кримінальних справах, зокрема з таких криміналістичних видів, як: почеркознавчі, трасологічні,
балістичні, технічного дослідження документів. У кримінальних справах проводиться чимало економічних
експертиз. Зокрема, вони стосуються дослідження нецільового використання бюджетних коштів, фінансового
стану підприємств, несплати податків тощо. Незважаючи на незначне зростання кількості проведених експертиз,
значно збільшується їхня складність. Якщо раніше експертові ставили два-три питання, то тепер 20–100, а інколи
й більше.
– Із чим це пов’язано?
Це може бути пов’язано з великою кількістю документів, що потребують дослідження, та підозрюваних
осіб або з великим обсягом кримінальної справи: інколи вона налічує 50 томів і більше. У таких експертизах
можуть бути задіяні три-чотири експерти.
Більшає також комплексних експертиз, під час яких дослідження проводять експерти у різних галузях
знань, які надають один висновок. Наприклад, коли потрібно дослідити одночасно питання, що стосуються
будівельно-технічної та економічної експертиз, автотехнічної та автотоварознавчої або автотехнічної та судовомедичної.
– За якими справами також призначається велика кількість експертиз? Які види експертиз
користуються популярністю серед населення?
Значна кількість експертиз призначається з цивільних справ в порівнянні з господарськими та
адміністративними справами. Наприклад, дуже багато проводиться будівельно-технічних експертиз (це і купівляпродаж, і залиття квартир, і розподіл майна між подружжям).
Також багато замовляється автотоварознавчих експертиз та з оцінки транспортних засобів, адже
постійно зростає їхня кількість.
Слід відмітити, що в період проведення в Україні «Євро-2012» може стати особливо актуальним
проведення вибухотехнічних експертиз, хімічних з дослідження наркотичних засобів та їх аналогів,
мистецтвознавчих експертиз з дослідження творів мистецтва, ікон, орденів тощо. Тому на теперішній час постає
питання про збільшення експертів-фахівців у цих галузях знань.
Та й взагалі, враховуючи теперішнє велике навантаження на судового експерта, є потреба у збільшенні
штатної чисельності установ Мін’юсту по всіх регіонах України хоча б на 100 осіб. Адже штатна чисельність цих
установ не змінювалася з 2007 року.
– Чи простежується тенденція проведення певних видів експертиз у залежності від регіону?
Так, простежується. Якщо, наприклад, у Донецьку працюють шахти і там є випадки травмування, загибелі
шахтарів, то закономірно, що у цьому регіоні дуже багато замовляється експертиз щодо порушень правил техніки
безпеки.
У Києві популярні автотехнічні, будівельно-технічні, економічні експертизи.
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У Автономній Республіці Крим актуальне земельне питання. Зокрема, з оцінки землі, а також щодо
вилучення земельних ділянок, які були передані у власність з порушенням чинного законодавства та інші.
На практиці склалося так, що провідним інститутом з гірничо-технічної експертизи – є Донецький, у той
час у Львівському інституті основним напрямом є експертиза залізничного транспорту.
-Чи не плануєте поповнити перелік видів експертиз?
Ми завжди виходимо з потреб практики. Пропозицій від експертів багато, зокрема щодо запровадження
екологічної експертизи, експертизи водного транспорту тощо. Разом з тим, установами Мін’юсту в Україні на
сьогодні проводиться 76 видів експертиз. А це найбільша кількість на теренах колишнього радянського союзу. І
тому дробити вид певної галузі ще на підвиди, на мою думку, не доцільно. Для того, щоб запроваджувати нові
експертизи, потрібно впевнитись наскільки ці питання є актуальними. На маю думку, не доцільно працювати над
запровадженням нового виду експертного напряму, якщо такі питання виникали у суду чи у слідчого раз чи двічі
на рік. На сьогодні ми охопили практично майже всі галузі знань, за якими правоохоронними органами та судами
систематично призначаються експертизи.
Разом з тим, варто зазначити, що у нас запроваджується такий новий вид експертизи як дослідження
телекомунікаційних систем. Крім того, зараз розвивається направлення з дослідження комп’ютерної техніки та
програмних продуктів. Деякі методики вже розроблено і експерти працюють за ними. Решта методик знаходиться
у процесі розробки.
У теперішній час в наших установах розвивається експертиза встановленя віку абсолютної давності, віку
написання документів. Не можна сказати, що це новий вид. Він був розроблений наприкінці радянських часів. Та
у наукових установах не було відповідного обладнання, яке дуже дороге. Наприклад, хроматомасспектрометр
коштує мільйон двісті гривень. Але ми купили таке обладнання для Київського науково-дослідного інституту
судових експертиз. І таке дослідження буде проводитися дуже широко. Уже проведено більше 50 експертиз. А
що таке встановлення абсолютної давності написання тексту – це підписи у додаткових умовах до угод, зокрема
вирішення питанн чи підписані ці додаткові угоди на дату їх підписання чи два роки чи два тижні тому? А це
дуже серйозні запитання, які виникають у судах. Крім того, на сьогодні дуже багато підробляється документів,
сканується підписів. Такі дослідження потребують сучасного обладнання та застосування нових методик, які б
дозволяли досліджувати документи, що виготовлені на нових технічних пристроях.
Ми перша країна у світі, яка започаткувала Реєстр атестованих методик проведення судових експертиз.
Тому що у нас багато працює експертів і кожен з них повинен застосовувати одні й тіж методичні підходи у
вирішенні того чи іншого завдання. Якщо кожен фахівець буде застосовувати різні методики, то у нас буде багато
повторних експертиз і ні суддя, ні слідчий не будуть знати, які з них правильні, науково обґрунтовані, а які ні. І
тому підходи експертів в державі у вирішенні того чи іншого завдання повинні бути єдині для всіх експертів. Це
дуже серйозний і складний процес, який потребує певного часу – 2-3 роки.
– У 2005 році було затверджено статут Науково-дослідного центру судових експертиз з питань
інтелектуальної власності. Які набуті досягнення у роботі установи?
Інтелектуальна власність - це дуже складний напрям, оскільки там працюють фахівці, які мають мінімум
дві - три освіти, а інколи потрібно і чотири. Фахівці з цього напряму повинні обов’язково мати освіту у галузі
інтелектуальної власності, а також технічну або економічну та юридичну освіти.
Спочатку роботи Центр займався організаційними питаннями. В першу чергу необхідно було розробити
програми підготовки експертів за відповідною спеціальною літературою. Потім набиралися та готувалися
відповідні кадри, так їх потрібно було підготувати, атестувати за відповідними експертними спеціальностями,
тобто присвоїти кваліфікацію судового експерта. В установі було зібрано найкваліфкованих фахівців. Потім
постало питання щодо розроблення наукових методики та методичних рекомендацій з проведення таких
видів експертиз. Зараз у нас в Реєстрі методик проведення судових експертиз налічується чотири методики з
дослідження питань інтелектуальної власності. У цьому році буде закінчено ще дві методики. Багато вийшло
рекомендацій, підготовлено посібник щодо експертиз з питань інтелектуальної власності.
Проте, на сьогодні існує ще дуже багато проблем, пов’язаних з діяльністю Центру. Наприклад, немає
належного приміщення. На жаль, у теперішній час немає можливості виділити з державного бюджету відповідні
кошти на придбання приміщення.
Крім того, дуже бракує спеціалістів з інтелектуальної власності, які мали б декілька вищих освіт.
Незважаючи на те, що основний кадровий склад є, та цього дуже замало, оскільки для того щоб зацікавити таких
фахівців їм потрібно запропонувати належну заробітну плату. Я не можу сказати, що у експертів низька зарплата.
Вона середня, десь на рівні спеціалістів управлінь юстиції. Але ми працюємо і у цьому напрямі.
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Але все ж є у нас зрушення у питанні забезпечення будівлями науково-дослідних установ. Так, 15 років
ми добивалися приміщення для Львівського науково-дослідного інституту. І нарешті наприкінці минулого року це
питання було вирішено. Забезпечено належним приміщенням Кіровоградське відділення Одеського інституту,
яке взагалі передано у власність Мін’юсту. Також вирішено питання з приміщенням Миколаївського відділення
Одеського інституту, Луганського відділення Донецького інституту і Волинського відділення Львівського інституту.
Належним приміщенням забезпечено Київський інститут.
– Чи є тенденція до збільшення проведення експертиз Центром?
Ні, на жаль, у нас тенденція до зменшення. Але для зміни ситуації потрібно працювати над організаційними
питаннями. Адже на сьогодні не налагоджена належним чином співпраця Центру з господарськими судами і
правоохоронними органами. Мабуть фахівці більше приділяли увагу створенню методик. І зазначене питання
залишилося не доопрацьоване. Тому необхідно співпрацювати, рекламувати, які питання вирішує цей вид
експертизи, можливості Центру. Така склалася практика, що господарські суди призначають цей вид експертизи
Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. Але він не є державною
спеціалізованою установою і не належить до суб’єктів судової експертної діяльності, передбачених статтею 7
Закону України «Про судову експертизу». Там працюють атестовані фахівці, але судді призначають дослідження
Інституту. Однак ми атестовуємо судових експертів, а не Інститут. І тому призначати судову експертизу потрібно
саме судовим експертам, а не директору цієї установи.
З метою вирішення цього питання потрібно проводити семінари, конференції, щоб доводити інформацію
суддям. Потрібна здорова конкуренція. Та хочу підкреслити, що ті фахівці, які працювали над розробкою методик,
мають більше науково-практичного досвіду, щоб належним чином аргументувати свій висновок та запобігти в
подальшому призначення повторної експертизи.
– Останнім часом відбулися зміни в керівництві низки НДІ. Що Ви очікуєте від новопризначень?
Я вважаю, що будь-які зміни без успадкування набутих досягнень йдуть не на користь роботі установи.
У нас в установах були керівники, які дуже багато часу свого життя віддали керівництву цими установами. Мені
хочеться дуже теплими словами згадати директора Харківського інституту Цимбала Михайла Леонідовича.
Хочеться сказати хороші слова і про інших директорів. Але йде час. Повинна бути зміна кадрів. Їх треба готувати.
Однак складно знайти хорошого керівника, організатора, менеджера і одночасно судового експерта, який мав би
декілька експертних спеціальностей. А наші директори мають чотири, п’ять спеціальностей. Тобто, це ті фахівці,
які можуть взяти будь-яку експертизу і проаналізувати повноту та об’єктивність висновку. Тож такого фахівця
треба виховувати. А це тривалий і дуже складний процес.
– Чи всі експертизи можуть проводити приватні експерти?
Ні. Приватні експерти можуть проводити всі експертизи, крім криміналістичних. Їх відповідно до
законодавства проводять лише державні спеціалізовані установи.
Загалом можна сказати, що приватні експерти беруть на себе 40% від загальної щорічної кількості
експертиз. Особливо це стосується таких експертиз, як: економічні, товарознавчі, автотоварознавчі, автотехнічні,
експертизи з інтелектуальної власності. Адже експерти Мін’юсту й інших експертних установ не могли б
справитися з таким великим обсягом роботи, який існує сьогодні.
– У Росії до державного реєстру ввели нову спеціальність для фахівців з вищою освітою – «судова
експертиза». Чи не планується таке нововведення в Україні?
У нас це не планується, втім окремі ВНЗ вже починають запроваджувати курс судової експертизи та
готувати експертів (зокрема, Академія внутрішніх справ). Але одразу допустити такого експерта до роботи, без
практики, неможливо. Адже від висновку судового експерта залежить доля людини.
Більше того, чи буде у «вишах» відповідне криміналістичне обладнання з багатьох напрямів експертизи,
за допомогою якого можна буде навчати експертів? Думаю, що однієї теорії тут замало. Це не дуже правильний
підхід.
На юридичних факультетах вивчають курс криміналістики і судової експертизи, у межах якого студенти
набувають теоретичних знань. Було б доцільніше, якби юридичні ВНЗ співпрацювали з нашими експертними
установами. Зокрема, проводили семінарські заняття на базі лабораторій інститутів, щоб показати, як відбувається
дослідження на практиці.
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– Чи позначилася судова реформа на діяльності судових експертів? Як саме?
Судова реформа відбулася не так уже й давно. Поки не можна сказати, що вона запрацювала на повну.
Але слід зазначити, що строки проведення судових експертиз стали жорсткішими. Та це, мабуть, залежить від
самих суддів і методичної роботи з ними.
Крім того, покращилася підготовка матеріалів під час призначення експертиз, хоча й не у всіх областях
країни. Це дуже добре, адже від якості підготовки матеріалів, направлених на експертизу, залежать строки її
проведення. Маючи всі необхідні матеріали, судовий експерт може повноцінно працювати, аби дати повний і
об’єктивний висновок. А в разі неналежного оформлення матеріалів експерту доводиться писати клопотання.
Щоб задовольнити його, суддя повинен знову зібрати сторони і запропнувати їм повторно подати матеріали, які
визначив експерт.
Інколи питання, відповіді на які має дати експертиза, формулюють некоректно. Зокрема, сторони
ставлять правові питання, вирішення яких належить до компетенції суду.
– Чи вносили ви пропозиції до проекту Кримінального процесуального кодексу України, що стосувалися
роботи судових експертів?
– Так, ми надали пропозиції до проекту КПКУ. Запропонували декілька варіантів, які перебували на
опрацюванні в Мін’юсті. І зараз співпрацюємо з народними депутатами у цьому напрямі. На мій погляд,
найкраще порядок призначення експертиз, завдання судових експертів і вимоги до них прописано у Цивільному
процесуальному кодексі України. Деякі позитивні зміни внесено до ст. 48 Господарського процесуального кодексу
України. І якщо у проекті КПКУ всі статті буде прописано так само повно, як у ЦПКУ, це буде дуже добре.
– Чи незалежний український судовий експерт?
Судовий експерт має всі підстави бути незалежним. Його незалежність забезпечує законодавство
України. Зокрема, Закон «Про судову експертизу» визначає, що незалежність судового експерта та правильність
його висновку забезпечуються процесуальним порядком призначення судового експерта, забороною під
загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи, а також
існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів дізнання, досудового та судового слідства. Крім
того, судовий експерт несе кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без
поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.
Але не можна відповідати за кожного. Усе залежить від людини, її моральних та людських якостей,
виховання, врешті-решт від її совісті та порядності.
– Чи існують перепони в роботі судових експертів?
Для нормальної роботи судових експертів необхідне сучасне криміналістичне обладнання, яке
виробляється в більшості країнах Європи. А коштує воно інколи до мільйона доларів. Це єдина серйозна
проблема. Якщо матимемо таке обладнання, скоротяться строки проведення судових експертиз, покращиться
їхня якість. Тому що багато експертів застосовують ще дідівські методи. Але судовим експертам потрібно віддати
належне: без будь-якого обладнання вони вишукують методи, щоб зняти нашарування чи сліди і вивчити їх. Наші
експерти – це унікальні, ініціативні, масштабно мислячі фахівці з вирішення того чи іншого експертного завдання.
– Скільки фахівців позбавили кваліфікації судового експерта за останні роки і за що саме?
У першому півріччі 2011 р. було анульовано свідоцтва трьох фахівців, які мали кваліфікацію з правом
проведення будівельно-технічних, товарознавчих та економічних експертиз. У 2010 р. було анульовано свідоцтва
трьох експертів, які займалися будівельно-технічними експертизами. У 2009 р. свідоцтво було вилучено в одного
фахівця у зв’язку з недійсністю диплома про вищу освіту.
Фахівців позбавляють права займатися експертною діяльністю за грубі порушення чинного законодавства.
Наприклад, коли експерт знав, але грубо порушив методику дослідження, що призвело до неправильного
результату, вийшов за межі своєї компетенції, перебрав на себе повноваження суду, наприклад встановлював
питання вини тощо.
Крім того, у 2011 р. до двох експертів, котрі займалися будівельно-технічними експертизами, застосовано
попередження. У 2010 р. такий саме вид дисциплінарного стягнення застосовано до чотирьох фахівців також із
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будівельно-технічних експертиз та до одного з автотоварознавчих експертиз. У 2009 р. зупинено дію свідоцтв
двох фахівців з автотоварознавчих експертиз та двох з економічних і будівельно-технічних експертиз. Ще до
трьох експертів з будівельно-технічних експертиз було застосовано попередження.
– Чи співпрацюють українські фахівці зі спеціалістами інших країн? Наскільки ефективно відбувається
обмін досвідом?
Склалася така ситуація, що обмін досвідом відбувається тільки з нашого боку. Тобто саме ми ділимося
своїми напрацюваннями з фахівцями інших країн. Адже судова експертиза України найбільш розвинута серед
експертних установ країн СНД. Ми перші прийняли Закон «Про судову експертизу», постійно поновлюємо
законодавство, що регулює цю сферу діяльності, вносимо зміни. До речі, нині готується проект наказу Мін’юсту
щодо кваліфікаційних вимог до судових експертів.
До нас зверталися за методичною допомогою російські, білоруські, азербайджанські експерти. Крім того,
ми ділилися досвідом зі спеціалістами з Литви, Китаю.
– Який внесок у діяльність експертів робить Всеукраїнська організація судових експертів «Союз
експертів України»?
Союз експертів України створений у липні 1997 року. Організація надає методичну та практичну допомогу
приватним експертам, організовує лекції, які читають фахівці з науково-дослідних інститутів судових експертиз.
У кожному регіоні створені осередки, які виконують саморегулюючу функцію. Експерти перевіряють роботу один
одного, рецензують експертизи, надають пропозиції щодо більш аргументованого та правильного написання
висновків. Якщо відстежили висновок з помилками, повідомляють Міністерству юстиції. Таким чином, з’являється
здорова конкуренція між фахівцями та відбувається взаємна співпраця приватних і державних експертів.
– Що б Ви побажали судовим експертам до професійного свята?
Запровадивши День судового експерта, держава визнала важливість роботи цієї категорії фахівців.
Бажаю всім експертам – як тим, що працюють у державних спеціалізованих установах, так і тим, що самостійно
здійснюють судово-експертну діяльність, – висококваліфікованим знавцям своєї справи, унікальним фахівцям
усього найкращого, що може дати життя порядним людям, гарного настрою, благополуччя, особистого щастя,
успіхів у професійній діяльності та міцного здоров’я!
Олена МЕДВЕДЄВА (Щотижневик «Правовий тиждень»)
http://www.legalweekly.com.ua
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
В Украине
На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» підрозділами ДАІ з 1 червня
оточного року мають здійснюватися безкоштовно такі послуги:
-

проведення перевірки даних про реєстрацію (перереєстрацію) транспортного засобу або перебування
його у розшуку, встановлення року виготовлення, справжності реєстраційних документів, зокрема з
використанням можливостей Національного центрального бюро Інтерполу;
проведення перевірки даних про видачу або вилучення посвідчення водія, допуск водія до перевезення
небезпечних вантажів, причетності до ДТП, вчинення порушень Правил дорожнього руху;
оформлення і видача довідок про обставини ДТП;

Довідки мають видаватися за вимогою особи у відповідності із Законом України «Про звернення громадян».
По інформації ВААІД
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