
Щодо проведення спеціальної перевірки 

 

Відповідно до частини четвертої статті 31 Закону України «Про державну 

службу» (далі — Закон) рішення про призначення або відмову у призначенні на 

посаду державної служби приймається, зокрема за результатами спеціальної 

перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 

У зв’язку з цим інформуємо, що відповідно до статті 56 Закону України 

«Про запобігання корупції» 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 з питань запобігання корупції, 

проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих 

особисто. 

Спеціальна перевірка не проводиться, зокрема, щодо претендентів, які 

перебувають на посадах у 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. 

Згідно із приміткою до статті 56 Закону України «Про запобігання 

корупції» посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, є, зокрема посади, що належать до посад державної 

служби категорії «А» або «Б». 

Відповідно до частини другої статті 58 Закону України «Про запобігання 

корупції» рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні 

(обранні) на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки. 

Статтею 40 Закону передбачено, що просування державного службовця 

по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом 

зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до Закону. 

Враховуючи викладене, рішення про призначення на посаду державної 

служби категорії «Б» осіб, які визнані переможцями конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби та які працюють на посадах державної 

служби категорій «Б» та «В», може бути прийнято без проведення спеціальної 

перевірки за умови, що призначення вказаних осіб на посади державної служби 

буде просуванням по службі. 


