
 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

НАКАЗ 

31.03.2022 м. Київ N 122/22 

  

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

05 квітня 2022 р. за N 1374/5 

Про внесення змін до Положення 

про Єдиний державний реєстр осіб, 

які вчинили корупційні або пов’язані 

з корупцією правопорушення 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 9 частини першої статті 

11, пункту 5 частини першої статті 12, статті 59 Закону України «Про запобігання 

корупції», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64  «Про введення воєнного стану в Україні», з метою оптимізації механізму 

формування, ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення, 

наказую: 

1. Внести до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 09 лютого 2018 року № 

166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 

345/31797, такі зміни: 

1) у розділі II: 

у пункті 4 слова «в день» замінити словами «протягом п’яти робочих днів з дня»; 

підпункт 17 пункту 6 викласти у такій редакції: 

«17) підстава для вилучення з Реєстру відомостей про особу, яка вчинила 

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення»; 

пункт 8 викласти у такій редакції: 

«8. Підставами для вилучення з Реєстру відомостей про особу, яка вчинила 

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, є: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n189
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n616
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#n76
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#n93
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1) ухвала суду про скасування вироку; 

2) винесення виправдувального вироку; 

3) відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження; 

4) скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за 

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; 

5) розпорядчий документ або судове рішення про скасування розпорядчого 

документа про накладення дисциплінарного стягнення; 

6) заява особи, яка з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного 

стану брала безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України у складі Збройних Сил України, 

Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби 

транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби 

зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань. 

Особа надсилає до Національного агентства разом із заявою про вилучення 

відомостей з Реєстру (додаток 4) копію паспорта, військово-облікового документа 

(іншого документа, що посвідчує особу військовослужбовця та підтверджує її 

безпосередню участь з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування 

воєнного стану у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 

безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України) та згоду на обробку персональних даних. 

Перевірку інформації щодо залучення особи здійснює Реєстратор шляхом 

надсилання протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви особи про 

вилучення відомостей з Реєстру запиту до відповідного органу. Такий запит 

розглядає відповідний орган протягом десяти робочих днів з дня отримання 

запиту. У разі підтвердження інформації щодо залучення особи Реєстратор 

вилучає відомості з Реєстру протягом п’яти робочих днів з дня отримання 

підтвердження відповідного органу. 

У разі якщо запитувану Реєстратором інформацію неможливо отримати у зв’язку з 

її перебуванням на тимчасово окупованих територіях України, заява особи 

розглядається після відновлення можливості отримати таку інформацію, про що 

письмово повідомляється ця особа»; 
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пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У разі виявлення Реєстратором помилок у відомостях, що містяться у Реєстрі, 

стосовно фізичної або юридичної особи Реєстратор вживає заходів щодо перевірки 

інформації та у разі підтвердження факту помилки здійснює заходи з її усунення.»; 

2) у додатках до Положення: 

додаток 1 викласти у новій редакції, що додається; 

доповнити Положення новим додатком 4, що додається. 

2. Департаменту запобігання та виявлення корупції подати в установленому 

порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

Голова Національного агентства 

з питань запобігання корупції 

Олександр НОВІКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#n79
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#n133
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#n133
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Додаток 1 

до Положення про Єдиний державний 

реєстр осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією 

правопорушення 

(пункт 4 розділу ІІ) 

                                                                                            

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
 

1. Відомості про особу, стосовно якої накладено/скасовано дисциплінарне стягнення: 

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  

   

2) число, місяць, рік народження  

   

3) місце народження 

країна область район місто (селище, село тощо) 

      

4) паспортні дані, ким і коли виданий 

серія  

(за наявності) 

номер паспорта /  

IDкартки 

дата видачі орган, що видав 

    

5) місце проживання 

країна індекс область район 

                

місто (селище, село тощо) вулиця буд. корп. кв. 

          

6) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) 

          

 

2. Реквізити розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення 

назва виду 

документа 

дата видачі номер документа найменування 

підприємства/установи/організації,  

що видало(а) розпорядчий документ 

      

   код  ЄДРПОУ 

           

 

3. Спосіб вчинення дисциплінарного проступку (норма Закону України «Про запобігання 

корупції»/Кримінального кодексу України/Кодексу України про адміністративні порушення, 

що була порушена)   

________________________________________________________________________________ 

 

4. Вид дисциплінарного стягнення 

________________________________________________________________________________ 
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5. Посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Найменування органу (його територіального або відокремленого підрозділу), 

підприємства/установи/організації, в якому (якій) працює особа 

найменування  код  ЄДРПОУ 

         

 

7. Особа віднесена до суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 

корупції», як така, що визначена у підпункті «____» пункту «____» частини «___» статті 3 

цього Закону. 

 

8. Підстава та дата скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного 

стягнення 

________________________________________________________________________________ 
(реквізити розпорядчого документа) 

 

 

______________________________________ 

(посада) 

 

_______________ 

(підпис) 

_______________________________ 

(власне ім’я, прізвище) 

____  ____________ 20___ р.   
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Додаток 4 

до Положення про Єдиний державний 

реєстр осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією 

правопорушення 

(підпункт 6 пункту 8 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВА  

про вилучення відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 
 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

*Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

  

  

  

*Дата    

народження 

дд мм рррр     

*Місце 

народження  

  

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (за наявності) 

  

 

Місцезнаходження/адреса для листування 

країна індекс область район 

                

місто (селище,  село)     вулиця буд. корп. кв. 

          

Електронна адреса (e-mail) 

  

 

* Інформація про місце безпосередньої участі особи з 24 лютого 2022 року до припинення 

або скасування воєнного стану у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, 

захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України: 
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Місцезнаходження органу/військового формування (адреса для листування) 

країна індекс область район 

                

місто (селище, село) вулиця буд. корп. кв. 

          

 

 

«__» _________ 20__ року ________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(власне ім’я, прізвище) 

 

*Заповнення є обов’язковим. До заяви обов’язково додаються копія паспорта, військово-облікового 

документа (іншого документа, що посвідчує особу військовослужбовця та підтверджує її 

безпосередню участь з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану у заходах, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у 

зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України) та згода на обробку персональних 

даних. 

 

 


