Projekt
wniesiony przez posłów do Rady Najwyższej Ukrainy

USTAWA UKRAINY
o lustracji władzy
Ustawa ta określa ramy prawne i organizacyjne przeprowadzenia weryfikacji i
certyfikacji pracowników służby cywilnej (dalej - weryfikacja) w celu dokonania
oczyszczenia władzy od osób, które brały udział w masowych naruszeniach praw i
swobód człowieka, przestępstwach korupcyjnych, oraz stworzenia warunków do
budowy nowego systemu organów władzy państwowej zgodnie z normami
europejskimi.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1. Definicje użytych terminów
W niniejszej Ustawie użyte terminy mają następujące znaczenie:
certyfikacja - zestaw środków mających na celu promowanie zwiększenia
efektywności i skuteczności działań organów władz państwowych (organów
państwowych) i innych organów, objętych zapisami Ustawy Ukrainy „O służbie
cywilnej”, poprzez ocenę efektywności urzędników państwowych i
odpowiedzialność za powierzone zadania w instytucjach państwowych, w którym
na podstawie wniosków sformułowanych w oparciu o wyniki audytu, analizę
wywiadu psychofizycznego z zastosowaniem wariografu są oceniane wyniki pracy,
cechy biznesowe i zawodowe, wykazywane przez pracowników podczas
wykonywania obowiązków służbowych, określone w typowych opisach
kwalifikacji zawodowych dla danego stanowiska i zawarte w opisach stanowisk,
które są zatwierdzane przez szefów instytucji państwowych zgodnie z Ustawą
Ukrainy „O służbie cywilnej";
weryfikacja - część składowa działań w zakresie certyfikacji, która polega
na weryfikacji osób, zajmujących stanowiska związanych z wykonywaniem
funkcji państwowych lub samorządu terytorialnego, o którym mowa w ustępie 1
artykułu 3 niniejszej Ustawy, lub ubiegających się o te stanowiska, w tym
informacje złożone osobiście przez osobę podlegającą weryfikacji;
wariograf – komputerowe urządzenie techniczne, które zgodnie ze swoimi
właściwościami technicznymi rejestruje zmiany w ludzkich reakcjach
psychofizycznych wskutek zastosowania specjalnej metodologii pewnych
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bodźców psychologicznych, nie zagraża życiu ani zdrowiu ludzi i nie jest
szkodliwy dla środowiska naturalnego;
wyznaczenie – wyznaczenie osoby na stanowisko, określone w ustępie 1
artykułu 3 niniejszej Ustawy, a także wyznaczenie w trybie przeniesienia osoby na
inne stanowisko w obrębie tego samego organu władzy państwowej (organu
państwowego) lub organu samorządu lokalnego, wyznaczenie w trybie
przeniesienia na stanowisko z jednego organu władzy państwowej (organu
państwowego) do drugiego, oraz w trybie przeniesienia osoby, która zajmuje
stanowisko w organie władzy państwowej (organie państwowym), podlegającym
likwidacji, na stanowisko w innym organie władzy państwowej (organie
państwowym), na które przechodzą uprawnienia oraz funkcje organu władzy
państwowej (organu państwowego), który podlega likwidacji, zawarcie z
podmiotem weryfikacji umowy o pracę;
wywiad psychofizyczny z użyciem wariografu - badanie przeprowadzone na
podstawie pisemnej zgody podmiotu weryfikacji z wykorzystaniem
komputerowego urządzenia technicznego (wykrywacza kłamstw), podczas którego
dokonuje się analizy (oceny) dynamiki reakcji psychofizycznych osoby
poddawanej badaniu w odpowiedzi na bodźce psychiczne, użyte w formie
wariantów odpowiedzi, przedmiotów, schematów, zdjęć, itp.;
podmioty weryfikacji - osoby, o których mowa w artykule 3 niniejszej
Ustawy.
Artykuł 2. Główne zasady weryfikacji
Weryfikacja oparta jest na zasadach:
praworządności;
legalności;
kompleksowego przeprowadzenia działań prawnych, politycznych,
społeczno-gospodarczych, informacyjnych i innych;
priorytetowości działań zapobiegawczych;
nieuchronności poniesienia odpowiedzialności za działania korupcyjne;
otwartości i przejrzystości działalności organów władzy państwowej i
organów samorządów lokalnych;
udziale społeczeństwa w działaniach w zakresie zapobiegania i zwalczania
korupcji, ochrony państwowej osób, które pomagają w realizacji takich
działań;
zapewnienia przywrócenia naruszonych praw i uzasadnionych interesów,
odszkodowania za straty, szkody, spowodowane przez przestępstwa.
Artykuł 3. Podmioty weryfikacji
Podmiotami weryfikacji są:
1) osoby upoważnione do wykonywania funkcji państwowych:
а) Prezydent Ukrainy, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, jego
Pierwszy Zastępca i Drugi Zastępca, Premier Ukrainy, Pierwszy Wicepremier
Ukrainy, Drudzy Wicepremierzy Ukrainy, ministrowie, inni szefowie centralnych
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organów władzy wykonawczej, którzy nie wchodzą w skład Rady Ministrów
Ukrainy, oraz ich zastępcy, Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Prokurator
Generalny Ukrainy, Prezes Narodowego Banku Ukrainy, Przewodniczący Izby
Obrachunkowej, Komisarz ds. Praw Człowieka w Radzie Najwyższej Ukrainy,
Przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu,
Przewodniczący Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu;
b) posłowie do Rady Najwyższej Ukrainy;
c) urzędnicy służby cywilnej, pracownicy samorządów lokalnych;
d) oficerowie Sił Zbrojnych Ukrainy i innych utworzonych zgodnie z
prawem formacji wojskowych, z wyjątkiem żołnierzy służby zasadniczej oraz
żołnierzy powołanych do wojska w czasie mobilizacji;
e) sędziowie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, innych zawodowi sędziowie,
Prezes,
członkowie,
inspektorzy
dyscyplinarni
Najwyższej
Komisji
Kwalifikacyjnej Sędziów Ukrainy, pracownicy Sekretariatu tej Komisji, Prezes,
Wiceprezes, sekretarze sekcji Najwyższej Rady Sprawiedliwości oraz inni
członkowie Najwyższej Rady Sprawiedliwości, biegli sądowi i przysięgli (podczas
wykonywania przez nich tych funkcji);
f) pracownicy szeregowi oraz pracownicy wykonujący funkcje kierownicze
w organach spraw wewnętrznych, Państwowej Służby Więziennej, Państwowej
Służby Specjalnej Komunikacji i Ochrony Informacji Ukrainy, weryfikacji
podatkowej, pracownicy wykonujący funkcje kierownicze w organach i
wydziałach obrony cywilnej;
g) urzędnicy i pracownicy organów prokuratury, Służby Bezpieczeństwa
Ukrainy, służby dyplomatycznej, organów dochodów i opłat;
h) członkowie Centralnej Komisji Wyborczej;
i) urzędnicy i pracownicy innych organów władzy państwowej (organów
państwowych), organów władzy Autonomicznej Republiki Krymu;
2) osoby, które ubiegają się o stanowiska, wymienione w punkcie 1
niniejszej Ustawy.
Rozdział II
ŚRODKI WERYFIKACJI I CERTYFIKACJI
Artykuł 4. Organy weryfikacji
Organizacja weryfikacji i certyfikacji należy do obowiązków kierownika
(zastępcy kierownika) organu władzy państwowej (organu państwowego), w
którym pracuje podmiot weryfikacji oraz/lub który wyznacza podmiot weryfikacji
(zawiera z nim umowę o pracę), lub na stanowisko w którym ubiega się kandydat,
z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo (dalej - organ weryfikacji).
Organizacja przeprowadzenia weryfikacji podmiotów weryfikacji, które
ubiegają się o urząd wybieralny lub już taki urząd zajmują, należy do obowiązków
Centralnej Komisji Wyborczej, która również jest organem weryfikacji.
W celu zapewnienia organizacji przeprowadzenia weryfikacji oraz
certyfikacji. Kierownik organu weryfikacji wyznacza odpowiedzialne jednostki
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strukturalne, którym powierza się zadanie utworzenia komisji certyfikacyjnych z
udziałem przedstawicieli społeczeństwa.
Weryfikacji podlegają informacje odnośnie:
wiarygodności informacji zawartych w umowie o poddaniu weryfikacji,
podanych przez podmiot weryfikacji, której formularz jest zatwierdzany przez
Narodową Agencję Ukrainy ds. służby cywilnej;
wiarygodność informacji złożonych w zeznaniu o majątku, dochodach,
kosztach i zobowiązaniach finansowych, dotyczącym podmiotu weryfikacji i jego
bliskich osób, którego formularz jest zatwierdzany przez Krajową Agencję
Ukrainy ds. służby cywilnej, zgodności ustalonego formularza weryfikacji,
weryfikacji informacji podanych w zeznaniu poprzez ocenę prawidłowości
obliczeń, kompletności i terminowości uiszczenia podatków i opłat
(obowiązkowych płatności), zgodności wydatków z uzyskanymi dochodami w
okresie ostatnich 3 lat;
pociągnięcia osoby do odpowiedzialności karnej, m.in. za przestępstwa
korupcyjne, obecność w rejestrze skazanych, zatarcie skazania, wykreślenie z
rejestru skazanych;
faktu, czy dana osoba jest poddana lub była poddana w przeszłości karze
administracyjnej za działania korupcyjne;
inne informacje, których złożenie jest wymagane przez prawo.
Organy władzy państwowej przeprowadzają działania weryfikacjne lub
uczestniczą w ich przeprowadzeniu w granicach kompetencji, określonych w
Konstytucji Ukrainy, ustawach lub innych aktach prawnych wydanych na ich
podstawie.
Rada Ministrów Ukrainy kieruje i nadzoruje pracę organów władzy
wykonawczej w zakresie weryfikacji i certyfikacji zgodnie z Konstytucją i prawem
Ukrainy, a także zatwierdza Tryb Stosowania Metod Niebezpośrednich
(Pośrednich) przez organy terytorialne centralnego organu władzy wykonawczej
odpowiedzialnego za realizację polityki podatkowej państwa, w miejscu rejestracji
i w miejscu złożenia zeznania o majątku, dochodach, kosztach i zobowiązaniach
finansowych podmiotu weryfikacji oraz jego bliskich w ciągu ostatnich 3 lat oraz
Tryb Przeprowadzenia certyfikacji pracowników organów władzy wykonawczej
zgodnie z niniejszą Ustawą.
Koordynowanie działań związanych z weryfikacją i certyfikacji
prowadzone jest przez Krajową Agencję Ukrainy ds. służby cywilnej.
Działania związane z wykrywaniem, zwalczaniem i ściganiem przestępstw
korupcyjnych są prowadzone przez specjalnie wyznaczone podmioty do walki z
korupcją, w tym prokuratury, specjalne jednostki do walki z przestępczością
zorganizowaną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, jednostki do walki z
korupcją i przestępczością zorganizowaną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, o ile
Ustawa stanowi inaczej.
Koordynowanie działań związanych z wykrywaniem faktów, o których
mowa w Artykule 16 ustępie 4 niniejszej Ustawy prowadzone jest przez Instytut
Pamięci Narodowej.
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Koordynacja działalności organów ścigania ds. weryfikacji prowadzona jest
w granicach uprawnień określonych przez prawo, Prokuratora Generalnego
Ukrainy i podległych mu prokuratorów.
Artykuł 5. Dokumenty służące przeprowadzeniu weryfikacji i certyfikacji
Weryfikacja jest przeprowadzana na podstawie pisemnej zgody podmiotu
weryfikacji 2 miesiące przed terminem przeprowadzenia certyfikacji, a w
przypadku wyboru na stanowisko na podstawie konkursu taką zgodę należy złożyć
w ciągu trzech dni od daty otrzymania przez podmiot weryfikacji zawiadomienia o
wynikach konkursu.
Podmiot weryfikacji, w stosunku do którego przeprowadzano już
weryfikację, w przypadku certyfikacji, wyznaczenia, przeniesienia na stanowisko,
określone w Artykule 3 ustępie 1 niniejszej Ustawy, zawiadamia o tym na piśmie
przy wyrażaniu zgody na przeprowadzenie weryfikacji.
W celu przeprowadzenia weryfikacji podmiot weryfikacji składa do
odpowiedniego organu:
1) pisemną zgodę na przeprowadzenie weryfikacji oraz przeprowadzenie
wywiadu psychofizycznego z użyciem wariografu;
2) CV;
3) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość osoby;
4) zeznanie o majątku, dochodach, kosztach i zobowiązaniach finansowych
podmiotu weryfikacji oraz jego bliskich (męża, żony, ojca, matki, ojczyma,
macochy, syna, córki, pasierba, pasierbicy, brata, siostry, dziadka, babki,
pradziadka, prababki, wnuka, wnuczki, prawnuka, prawnuczki, przybranego
rodzica lub dziecka przysposobionego, opiekuna lub kuratora, osoby, która
przebywa pod opieką lub kuratelą, oraz osób, które mieszkają razem, są związani
wspólnym pożyciem i posiadają wzajemne prawa i obowiązki z podmiotem
weryfikacji, w tym osób żyjących razem, ale nie w związku małżeńskim) za okres
ostatnich 3 lat na formularzu, zatwierdzonym przez Krajową Agencję Ukrainy ds.
służby cywilnej.
W przypadku niewydania przez podmiot weryfikacji, który ubiega się o
stanowisko, zgody na poddanie weryfikacji, weryfikacja w stosunku do niego nie
zostanie przeprowadzona i kwestia jego wyznaczenia lub przygotowania wniosku
o wyznaczenie go na odpowiednie stanowisko nie będzie rozpatrywana.
Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie pisemnej zgody podmiotu
weryfikacji 2 miesiące przed terminem przeprowadzenia certyfikacji, a w
przypadku wyboru na stanowisko na podstawie konkursu taką zgodę należy złożyć
w ciągu trzech dni od daty otrzymania przez podmiot weryfikacji zawiadomienia o
wynikach konkursu.
Podmiot weryfikacji, w stosunku do którego przeprowadzano już
weryfikację, w przypadku certyfikacji, wyznaczenia, przeniesienia na stanowisko,
określone w Artykule 3 ustępie 1 niniejszej Ustawy, zawiadamia o tym na piśmie
przy wyrażaniu zgody na przeprowadzenie weryfikacji.
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W przypadku niewydania przez podmiot weryfikacji, który ubiega się o
stanowisko, zgody na poddanie weryfikacji, weryfikacja w stosunku do niego nie
zostanie przeprowadzona i kwestia jego wyznaczenia lub przygotowania wniosku
o wyznaczenie go na odpowiednie stanowisko nie będzie rozpatrywana.
W celu przeprowadzenia certyfikacji podmiot weryfikacji składa do
odpowiedniego organu pisemną zgodę na przeprowadzenie wywiadu
psychofizycznego z użyciem wariografu.
Artykuł 6. Termin przeprowadzenia weryfikacji i certyfikacji
Weryfikacja przeprowadzana jest w terminie nieprzekraczającym 30 dni
roboczych od dnia wydania zgody na przeprowadzenie weryfikacji.
Weryfikacja podmiotów weryfikacji, ubiegających się o urząd wybieralny,
przeprowadzana jest w terminie nieprzekraczającym 15 dni roboczych od dnia
wydania zgody na przeprowadzenie weryfikacji. Ten termin nie podlega
przedłużeniu.
W razie konieczności termin weryfikacji zostaje przedłużony do 45 dni
roboczych po warunkiem pisemnego powiadomienia podmiotu weryfikacji o tym
fakcie.
Certyfikacja podmiotu weryfikacji przeprowadzana jest w terminie
nieprzekraczającym 30 dni roboczych od dnia podpisania przez kierownika organu
weryfikacji opinii o wynikach weryfikacji.
Artykuł 7. Organizacja przeprowadzenia weryfikacji.
Po otrzymaniu pisemnej zgody organ weryfikujący nie później niż w dniu
następnym wyśle do organów władzy państwowej (organów państwowych), w
których gestii leży przeprowadzenie weryfikacji informacji przewidzianych w
artykule 4 ustęp 3 niniejszej Ustawy, wniosek (zapytanie) o weryfikację informacji
dotyczących podmiotu weryfikacji oraz zawiadomienie do Narodowej Agencji
Ukrainy ds. służby państwowej o rozpoczęciu weryfikacji podmiotu weryfikacji,
które to zawiadomienie jest umieszczane na stronie Narodowej Agencji Ukrainy
ds. służby państwowej.
Zawiadomienie o rozpoczęciu weryfikacji winno zawierać informacje o
adresie pocztowym i adresie elektronicznym, numer telefonu do kontaktów z
organami weryfikacji, z organami władzy państwowej (organami państwowymi),
w których gestii leży przeprowadzenie weryfikacji, i które w ciągu 14 dni od
chwili zamieszenia na stronie internetowej Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby
państwowej informacji o rozpoczęciu weryfikacji podmiotu weryfikacji, a co do
podmiotu weryfikacji, który ubiega się o urząd wybieralny – w ciągu 5 dni,
udostępniają informacje o podmiocie weryfikacji.
Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji informacji dotyczących podmiotów
weryfikacji, których powołania lub odwołania (zwolnienia ze stanowiska)
dokonuje Prezydent Ukrainy lub Rada Ministrów Ukrainy, wysyłany jest nie
później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgody podmiotu
weryfikacji przez – odpowiednio – Przewodniczącego Administracji Prezydenta
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Ukrainy lub Kierownika Sekretariatu Rady Ministrów Ukrainy (ich zastępców lub
inne wyznaczone przez nich osoby) za pośrednictwem Narodowej Agencji Ukrainy
ds. służby państwowej do odpowiednich organów władzy państwowej, w których
gestii leży przeprowadzenie weryfikacji informacji przewidzianych w artykule 4
ustęp trzeci niniejszej Ustawy.
Wniosek podpisuje kierownik organu weryfikacji, a w razie jego
nieobecności – osoba pełniąca obowiązki kierownika lub jeden z jego zastępców
zgodnie z podziałem obowiązków służbowych.
Wniosek o przeprowadzenie weryfikacji informacji dotyczącej podmiotów
weryfikacji, które ubiegają się o urząd wybieralny lub już piastują taki urząd,
wysyła się nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgody
podmiotu weryfikacji przez odpowiednio Przewodniczącego Centralnej Komisji
Wyborczej lub jego zastępcę za pośrednictwem Narodowej Agencji Ukrainy ds.
służby państwowej do odpowiednich organów władzy państwowej, w których
gestii leży przeprowadzenie weryfikacji informacji przewidzianych w artykule 4
ustęp trzeci niniejszej Ustawy.
Do wniosku załączane są kopie dokumentów, określonych w artykule 5
ustęp 3 niniejszej Ustawy.
Kopie dokumentów, określonych w artykule 5 ustęp 3 niniejszej Umowy,
wysyłane są do wszystkich organów (jednostek), które będą przeprowadzały
specjalną weryfikację.
Wymiana informacji podczas przeprowadzenia weryfikacji pomiędzy
organami (pododdziałami), które będą przeprowadzały weryfikację, dokonuje się
w trybie ustanowionym na mocy aktów prawnych zainteresowanych organów
władzy państwowej (organów państwowych).
Zasady współpracy pomiędzy organami władzy państwowej (organami
państwowymi) oraz organami (jednostki), które przeprowadzają weryfikację,
podczas weryfikacji informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowiska,
których piastowanie stanowi tajemnicę państwową, określane są na mocy aktów
prawnych zainteresowanych organów władzy państwowej (organów
państwowych).
Organy władzy państwowej (organy państwowe), w których gestii leży
przeprowadzenie weryfikacji, oraz organy (jednostki), które przeprowadzają
weryfikację, organy weryfikacji podczas przeprowadzenia weryfikacji
zobowiązani są do rozpatrywania informacji o podmiocie weryfikacji
udostępnionych przez zrzeszenia obywateli, ich członków lub pełnomocników oraz
przez osobnych obywateli.
Artykuł 9. Sprawozdanie o wynikach weryfikacji
Sprawozdanie o wynikach weryfikacji oraz zaistnienie (brak) podstaw
niepozwalających na objęcie przez podmiot weryfikacji stanowiska i/lub
piastowanie takiego stanowiska, podpisane przez kierownika organu (jednostki),
który przeprowadził weryfikację, a w razie jego nieobecności – przez osobę
pełniącą jego obowiązki lub zastępcę kierownika takiego organu (jednostki)
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zgodnie z podziałem obowiązków służbowych, składane jest do organu
weryfikacji, który złożył wniosek, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty
wpłynięcia wniosku.
Sprawozdanie o wynikach weryfikacji informacji dotyczącej podmiotu
weryfikacji, których powołania i odwołania (zwolnienia ze stanowiska) dokonuje
Prezydent Ukrainy lub Rada Ministrów Ukrainy, podpisane przez kierownika
organu (pododdziału), który przeprowadził specjalną weryfikację, a w razie jego
nieobecności – przez osobę pełniącą jego obowiązki lub zastępcę kierownika
takiego organu (jednostki) zgodnie z podziałem obowiązków służbowych, nie
później niż w ciągu siedmiu dni od daty wpłynięcia wniosku składane jest do
Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby państwowej, która w ciągu trzech dni od
daty otrzymania takich sprawozdań podsumowuje je i wysyła odpowiednio do
Administracji Prezydenta Ukrainy lub Sekretariatu Rady Ministrów Ukrainy.
Sprawozdanie o wynikach weryfikacji informacji dotyczących podmiotów
weryfikacji ubiegających się o urząd wybieralny lub już piastujących takie
stanowisko, podpisane przez kierownika organu (jednostki), który przeprowadził
specjalną weryfikację, a w razie jego nieobecności – przez osobę pełniącą jego
obowiązki lub zastępcę kierownika takiego organu (jednostki) zgodnie z podziałem
obowiązków służbowych, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty wpłynięcia
wniosku składane jest do Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby państwowej,
która w ciągu trzech dni od daty otrzymania takich sprawozdań podsumowuje je i
wysyła odpowiednio do Administracji Prezydenta Ukrainy lub Sekretariatu Rady
Ministrów Ukrainy.
Kopia sprawozdania o wynikach weryfikacji istnienia podstaw, które
uniemożliwiają objęcie przez podmiot weryfikacji stanowiska lub piastowanie
przez podmiot weryfikacji stanowiska, podpisane przez kierownika organu
(jednostki), który przeprowadził specjalną weryfikację, a w razie jego nieobecności
– przez osobę pełniącą jego obowiązki lub zastępcę kierownika takiego organu
(jednostki) zgodnie z podziałem obowiązków służbowych, składane jest do
Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby państwowej, która w ciągu trzech dni od
daty otrzymania takich sprawozdań podsumowuje je i wysyła odpowiednio do
organu weryfikacji, który złożył wniosek (zapytanie), nie później niż w ciągu
siedmiu dni od daty wpłynięcia sprawozdania wskazówki dotyczące
przeprowadzenia przedsięwzięć dotyczących niemożności objęcia przez podmiot
weryfikacji stanowiska i/lub piastowania przez podmiot weryfikacji takiego
stanowiska.
Artykuł 10. Opinia o wynikach weryfikacji
Służba kadrowa (inna jednostka) organu weryfikacji, która przesłała wnioski
na podstawie sprawozdań określonych w artykule 9 ustęp 1 niniejszej Ustawy oraz
w razie otrzymania wskazówek Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby
państwowej sporządza opinię o wynikach weryfikacji podpisywaną przez
kierownika służby kadrowej.
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Opinia o wynikach weryfikacji informacji dotyczących podmiotów
weryfikacji, których powołania i odwołania (zwolnienia ze stanowiska) dokonuje
Prezydent Ukrainy lub Rada Ministrów Ukrainy, sporządzana jest przez
odpowiedni dział strukturalny Administracji Prezydenta Ukrainy lub Sekretariatu
Rady Ministrów Ukrainy na podstawie podsumowanego sprawozdania jak w
artykule 9 ustęp 2 niniejszej Ustawy, złożonego przez Narodową Agencję ds.
służby państwowej.
Opinia o wynikach weryfikacji informacji dotyczących podmiotów
weryfikacji ubiegających się o urząd wybieralny lub już piastujących taki urząd,
sporządzona przez Narodową Agencję Ukrainy ds. służby państwowej, wysyłana
jest do Centralnej Komisji Wyborczej oraz podawana do ogólnej wiadomości przez
Narodową Agencję Ukrainy ds. służby państwowej zgodnie z niniejszą Ustawą.
Podmioty weryfikacji mają prawo do zapoznania się z opinia o wynikach
weryfikacji oraz w razie, jeśli podmiot weryfikacji nie zgadza się z wynikami
weryfikacji, mogą kierować do wyżej wymienionych organów swoje uwagi w
formie pisemnej.
Organy (jednostki), które przeprowadzały specjalną weryfikację, w razie
wpłynięcia od podmiotu weryfikacji uwag dotyczących wyników weryfikacji,
sporządzają pisemną odpowiedź w ciągu dziesięciu dni od dnia wpłynięcia uwag,
których kopie wysyłane są również do organu weryfikacji.
Kierownik organu weryfikacji na podstawie otrzymanej opinii o wynikach
weryfikacji podejmuje decyzję o powołaniu na stanowisko, pozostawieniu na
stanowisku lub odwołaniu (zwolnieniu) ze stanowiska podmiotu weryfikacji.
Opinia o wynikach weryfikacji w przypadku wcześniej przeprowadzonej
weryfikacji załączana jest do dokumentów, złożonych przez podmiot weryfikacji,
lub do jego teczki osobowej.
Opinia o wynikach weryfikacji oraz dokumenty dotyczące jej
przeprowadzenia nie są poufne, jeśli nie zawierają informacji objętych tajemnicą
państwową. Takie dokumenty są przechowywane w trybie określonym przez
prawo.
Tryb podania do ogólnej wiadomości na stronie Narodowej Agencji Ukrainy
ds. służby państwowej informacji o stanie przeprowadzenia weryfikacji podmiotu
weryfikacji od chwili udzielenia przez niego zgody na weryfikację i do jej
zakończenia, oraz informacji o wynikach weryfikacji podmiotów weryfikacji, w
stosunku do których weryfikacja już została przeprowadzona, kopii złożonych
przez nich zeznania o majątku, dochodach, kosztach i zobowiązaniach o
charakterze finansowym swoich i swoich najbliższych za ostatnie 3 lata określany
jest przez Narodową Agencję Ukrainy ds. służby państwowej.
Artykuł 11. Skutki weryfikacji
W razie ujawnienia przez osobę urzędową (organ), który przeprowadza
specjalną weryfikację, na podstawie wyników weryfikacji rozbieżności w
złożonych przez podmiot weryfikacji dokumentach, podmiot weryfikacji ma
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możliwość w ciągu pięciu dni roboczych od daty ujawnienia rozbieżności złożyć
pisemne wyjaśnienie w tej kwestii.
W razie ujawnienia podczas weryfikacji zeznania o majątku, dochodach,
kosztach i zobowiązaniach o charakterze finansowym swoich i swoich
najbliższych podmiotu weryfikacji oraz jego najbliższych za ostatnie 3 lata błędów
obrachunkowych lub logicznych uprawniony pododdział natychmiast pisemnie
zawiadamia o tym odpowiedni podmiot deklarowania, który to ma prawo w ciągu
pięciu dni roboczych od daty otrzymania takiego zawiadomienia złożyć do
uprawnionego pododdziału pisemne wyjaśnienie i/lub korektę zeznania.
W razie ujawnienia na podstawie wyników weryfikacji informacji o
podmiocie weryfikacji, które nie są zgodne z określonymi przez prawo wymogami
niniejszej Umowy do objęcia stanowiska, osoba urzędowa (organ), która (który)
powołuje na takie stanowisko, odmawia podmiotowi weryfikacji powołania na
stanowisko.
W razie ujawnienia na podstawie wyników weryfikacji informacji o
podmiocie weryfikacji, które nie są zgodne z określonymi przez prawo wymogami
niniejszej Umowy do piastowania już obejmowanej przez podmiot weryfikacji
stanowiska, osoba urzędowa (organ), która (który) powołuje na takie stanowisko,
składa do komisji atestacyjnej stosowne propozycje dotyczące niemożności
piastowania przez podmiot weryfikacji stanowiska, z wyjątkiem podmiotów
weryfikacji ubiegających się lub piastujących urzędy wybieralne lub stanowiska,
na które powoływane są osoby bez rozpisania konkursu.
W razie ujawnienia na podstawie wyników weryfikacji oraz rozpatrzenia
wyżej wymienionych wyjaśnień, że podmiot weryfikacji złożył fałszywe
dokumenty i/lub nieprawdziwe informacje, osoba urzędowa (organ), która (który)
powołuje na takie stanowisko, zawiadamia w ciągu trzech dni od daty ujawnienia
faktu organy ścigania oraz odmawia podmiotowi weryfikacji powołania go na
stanowisko lub składa do komisji atestacyjnej stosowne propozycje dotyczące
niemożności piastowania przez podmiot weryfikacji obejmowanego już przez
niego stanowiska.
Opinia o wynikach weryfikacji sędziów sądownictwa ogólnego, zawierająca
informacje o podmiocie weryfikacji, które nie są zgodne z określonymi przez
prawo wymogami niniejszej Ustawy dla dalszego piastowania przez sędziego
określonego stanowiska, wysyłana jest przez organ weryfikacji do Najyższej Rady
Sprawiedliwości, Najwyższej Komisji Kwalifikacyjnej Sędziów Ukrainy w ciągu
trzech dni od chwili jej podpisania przez kierownika organu weryfikacji. Wyższa
Rada Sprawiedliwości, Najwyższa Komisja Kwalifikacyjna Sędziów Ukrainy
rozpatrują wyżej wymienioną opinię w ciągu trzech miesięcy.
Artykuł 12. Ograniczenia dotyczące nadużycia stanowiska służbowego.
Osobom, biorącym udział w przeprowadzeniu przedsięwzięć związanych z
weryfikacją i atestacją podmiotów weryfikacji, zabrania się nadużywania
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stanowisk służbowych oraz związanych z nimi możliwości w celu zaliczenia
weryfikacji przez samych siebie lub inne osoby, w tym również zabrania się:
1) nielegalnego sprzyjania podmiotom weryfikacji podczas weryfikacji
takich podmiotów;
2) nielegalnego sprzyjania piastowaniu stanowiska przez podmiot
weryfikacji, który nie zaliczył weryfikacji, i/lub powołaniu na
stanowisko podmiotu weryfikacji, który nie zaliczył weryfikacji;
3) nielegalnej ingerencji w działalność organów władzy państwowej
(organów państwowych) lub osób urzędowych w kwestii przeprowadzenia
weryfikacji;
4) naruszenia przepisów artykułów 13, 14 niniejszej Ustawy.
Naruszenie przepisów niniejszego artykułu jest podstawą do zwolnienia
(odwołania) osób, określonych w ustępie pierwszym niniejszego artykułu, z
piastowanego stanowiska w związku z naruszeniem przysięgi z odebraniem takim
osobom prawa do piastowania stanowisk, określonych w artykule 3 punkt 1, w
ciągu 10 lat od dnia zwolnienia (odwołania).
Rozdział III
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W WERYFIKACJI I CERTYFIKACJI
Artykuł 13. Udział społeczeństwa w weryfikacji i certyfikacji
Stowarzyszenia obywateli, ich członkowie lub upoważnieni przedstawiciele,
a także poszczególne osoby mają prawo:
1) udzielać wymaganych informacji wobec podmiotu weryfikacji przez
organy weryfikacji, organy władz państwowych (organy państwowe),
upoważnionych do przeprowadzenia weryfikacji, w tym o popełnienie
wykroczenia przez podmiot, w ciągu 14 dni po opublikowaniu na stronie
internetowej Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby państwowej informacji o
rozpoczęciu weryfikacji przez podmiot weryfikacjowany, a w przypadku
weryfikacjowanego podmiotu, który kandyduje na stanowisko wyborcze - w ciągu
5 dni;
2) żądać i otrzymywać od organów państwowych i samorządów w zakresie i
trybie zgodnym z prawem informacje na temat ich działalności w celu weryfikacji;
3) sprawować weryfikację społeczną nad realizacją niniejszej Ustawy,
korzystając z form weryfikacji zgodnych z prawem;
4) brać udział w pracy komisji certyfikacyjnych zgodnie z niniejszą Ustawą.
Stowarzyszeniom obywateli, osobom fizycznym, osobom prawnym mogą
odmówić dostępu do informacji na temat kompetencji i głównych kierunków
działalności podmiotów, które przeprowadzają weryfikację. Te informacje są
udzielane w trybie przewidzianym przez prawo.
Artykuł 14. Informowanie społeczeństwa o przebiegu i wynikach
weryfikacji
Po otrzymaniu zawiadomienia o rozpoczęciu weryfikacji podmiotu
Narodowa Agencja Ukrainy ds. służby państwowej, nie później niż następnego
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dnia publikuje te informacje na stronie internetowej Narodowej Agencji Ukrainy
ds. służby państwowej.
Nie później niż miesiąc od momentu podpisania wniosków o wynikach
weryfikacji, organy weryfikacji są zobowiązane opublikować na stronie
Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby państwowej następujące informacje:
listę weryfikacjowanych podmiotów, które nie zostały poddane weryfikacji;
wnioski o wynikach weryfikacji podmiotów, które zostały poddane
weryfikacji;
deklaracje o mieniu, dochodach, kosztach i finansowych zobowiązaniach
podmiotów, które zostały poddane weryfikacji;
inne informacje wymagane przez niniejszą Ustawę.
Organy weryfikacji są zobowiązane każdego roku nie później niż 15
kwietnia ujawnić informacje na temat działań podjętych w celu weryfikacji.
Artykuł 15. Państwowa ochrona osób udzielających pomocy w
przeprowadzeniu weryfikacji.
Osoby, które przeprowadzają weryfikację przebywają pod ochroną państwa.
Państwo zapewnia realizację działań prawnych, organizacyjnych, technicznych i
innych działań przez organy ścigania, mających na celu ochronę przed
bezprawnym zamachom na życie, zdrowie, mieszkanie i inne mienie osób
przeprowadzających weryfikację i ich bliskich osób.
Państwowa ochrona osób, udzielających pomocy w przeprowadzeniu
weryfikacji jest zapewniana zgodnie z Ustawą Ukrainy "O bezpieczeństwie osób
uczestniczących w postępowaniu karnym".
Osoba nie może być zwolniona lub zmuszona do zwolnienia, przyciągnięta
do odpowiedzialności dyscyplinarnej i poddana przez przełożonego lub
pracodawcę innym negatywnym skutkom (zmiana miejsca pracy, certyfikacja,
zmiany warunków pracy, itp.), w związku z ujawnieniem informacji o złamaniu
niniejszej Ustawy przez inną osobę.
Rozdział IV
PODSTAWY UZNANIA WERYFIKACJOWANYCH PODMIOTÓW ZA
TAKIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODDANE WERYFIKACJI
Artykuł 16. Podstawy do niepoddania się weryfikacji
Podmioty weryfikacji są uznawane za takie, które nie zostały poddane
weryfikacji, jeżeli:
1) w okresie od 25 lutego 2010 do 22 lutego 2014 r. obejmowały
stanowisko:
а) Prezydenta Ukrainy, Premiera Ukrainy, Pierwszego Wicepremiera
Ukrainy, Wicepremiera Ukrainy;
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b) Ministra, Szefa innych centralnych organów wykonawczych, które nie są
członkami rządu Ukrainy, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Prokuratora
Generalnego Ukrainy, Przewodniczącego Narodowego Banku Ukrainy,
Przewodniczącego
Izby
Obrachunkowej,
Przewodniczącego
Komitetu
Antymonopolowego Ukrainy, Przewodniczącego Funduszu Mienia Państwowego
Ukrainy, Dyrektora Biura ds. Polityki Antykorupcyjnej, Sekretariatu Gabinetu
Ministrów Ukrainy, Przewodniczącego Rady Ministrów Autonomicznej Republiki
Krymu;
c) Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Antykorupcyjnej, Sekretarza Rady
Ukrainy ds. Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony;
d) Szefa Państwowego Zarządzania Sprawami;
e) Członka Wyższej Komisji Kwalifikacyjnej Sędziów Ukrainy, członka
Wyższej Rady Sprawiedliwości;
f) Prokuratora obwodu, prokuratora Kijowa i Sewastopola, Autonomicznej
Republiki Krymu, prokuratora okręgowego, międzyokręgowych prokuratur,
miejskich prokuratur, prokuratora specjalnej prokuratury, ich pierwszego zastępcy i
ich zastępcy;
2) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 22 lutego 2014 r. obejmowały
stanowisko nie zostały zwolnione na własne życzenie z organów władz
państwowych (organów państwowych):
a) Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka,
Pierwszego Wiceministra, Pierwszego Zastępcy Szefa innych centralnych organów
wykonawczych, Przewodniczącego i członków kolegialnych organów władzy
państwowej (organów państwowych), Szefa jednostki terytorialnej lokalnych
ministerstw, innych centralnych organów wykonawczych, kolegialnych organów
władzy państwowej, jego zastępcy, Stałego Przedstawiciela Prezydenta Ukrainy w
Autonomicznej Republice Krymu, Przewodniczącego Państwowej Administracji
Obwodowej, Administracji w Kijowie i Sewastopolu, powiatach, rejonach i
centrach rejonowych Kijowa i Sewastopola, ich pierwszego zastępcy, zastępcy,
Szefa Administracji Prezydenta Ukrainy, pierwszego zastępcy Szefa Administracji
Prezydenta Ukrainy, zastępcy Szefa Administracji Prezydenta Ukrainy, Szefa
Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy, pierwszego zastępcy Szefa Sekretariatu
Gabinetu Ministrów Ukrainy, zastępcy Szefa Sekretariatu Gabinetu Ministrów
Ukrainy, członka Rady Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony;
b) Szefa Departamentu Strukturalnego Administracji Prezydenta Ukrainy,
jego pierwszego zastępcy, zastępcy, asystenta Prezydenta Ukrainy, Szefa
Departamentu Strukturalnego Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy, jego
pierwszego zastępcy, zastępcy, radcy Premiera Ukrainy, przewodniczącego innych
centralnych organów wykonawczych, które nie są członkami rządu Ukrainy,
pierwszego zastępcy Ministra, pierwszego zastępcy Szefa innych centralnych
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organów władz wykonawczych, Przewodniczącego i członków kolegialnych
organów władzy państwowej (organów państwowych), lokalnej Administracji
Państwowej;
c) Szefów organów Spraw Wewnętrznych i policji podatkowej;
d) szefów i zastępcy szefów regionalnych jednostek Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Ukrainy i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie i
Sewastopolu, w odwodowych, miejskich, rejonowych i międzyrejonowych
departamentach;
3) а także osoby:
a) pracownicy organów ścigania, urzędnicy państwowi i urzędnicy
samorządów, obywatele Ukrainy, wina których została udowodniona w trybie
przewidzianym przez prawo w wyrządzeniu szkody na życiu, zdrowiu lub mieniu
obywateli Ukrainy - uczestników masowych protestów od 21 listopada 2013 r. do
22 lutego 2014 r. (do celów niniejszej Ustawy udział osoby w masowych
protestach może zostać potwierdzony przez złożenie oświadczenia w odpowiednim
urzędzie lub urzędnikowi);
b) pracownicy organów ścigania, którzy brali udział w aresztowaniu
członków akcji protestu i przedsięwzięciach masowych w okresie od 25 lutego
2010 r. do 22 lutego 2014 włącznie, oraz w stosunku do osób zwolnionych z
odpowiedzialności na podstawie ustawy Ukrainy "O eliminacji negatywnych
skutków i zapobieganiu ścigania i karania osób, które uczestniczyły w akcjach
pokojowych" od 29 stycznia 2014 nr 737-VII Ustawy Ukrainy "O zapobieganiu
ścigania i karania osób, które uczestniczyły w akcjach pokojowych i utraty mocy
prawnej niektórych Ustaw Ukrainy" z dnia 21 lutego 2014 r. nr 743-VII, Ustawa
Ukrainy "O wniesieniu poprawek do Ustawy Ukrainy "O amnestii na Ukrainie" w
sprawie całkowitej rehabilitacji więźniów politycznych" z dnia 27 lutego 2014 r. nr
792 -VII i uznanie za więźniów politycznych na podstawie Ustawy;
c) funkcjonariusze organów ścigania, którzy składali i/lub przez swoje
działania albo brak działań przyczynili się do sporządzania sprawozdań,
protokołów o wykroczeniu, sprawozdań o podejrzenie popełnienia przestępstw,
aktów oskarżenia itp. w stosunku do uczestników akcji protestu i przedsięwzięć
masowych, w okresie od 25 lutego 2010 r. do 21 lutego 2014 r. włącznie, oraz w
stosunku do osób zwolnionych na podstawie Ustawy Ukrainy "O eliminacji
negatywnych skutków i zapobieganiu ścigania i karania osób które uczestniczyły
w akcjach pokojowych" od 29 stycznia 2014 r. nr 737-VII Ustawy Ukrainy "O
zapobieganiu ścigania i karania osób, które uczestniczyły w akcjach pokojowych i
utraty mocy prawnej niektórych Ustaw Ukrainy" z dnia 21 lutego 2014 r. nr 743VII, Ustawa Ukrainy "O wniesieniu poprawek do Ustawy Ukrainy "O amnestii na
Ukrainie" w sprawie całkowitej rehabilitacji więźniów politycznych" z dnia 27
lutego 2014 r. nr 792 -VII;
d) organy śledcze postępowania przygotowawczego, personel operacyjny,
inspektorzy, którzy prowadzili dochodzenia i przeprowadzali działania operacyjne
w stosunku do uczestników akcji protestu i przedsięwzięć masowych w okresie od
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25 lutego 2010 r. do 22 lutego 2014 r. włącznie, oraz w stosunku do osób
zwolnionych na podstawie ustawy Ukrainy "O eliminacji negatywnych skutków i
zapobieganiu ścigania i karania osób które uczestniczyły w akcjach pokojowych"
od 29 stycznia 2014 r. nr 737-VII Ustawy Ukrainy "O zapobieganiu ścigania i
karania osób, które uczestniczyły w akcjach pokojowych i utraty mocy prawnej
niektórych Ustaw Ukrainy" z dnia 21 lutego 2014 r. nr 743-VII, Ustawa Ukrainy
"O wniesieniu poprawek do Ustawy Ukrainy "O amnestii na Ukrainie" w sprawie
całkowitej rehabilitacji więźniów politycznych" z dnia 27 lutego 2014 r. nr 792
-VII;
e) pracownicy prokuratury, którzy prowadzili postępowanie, składali,
zatwierdzali i popierali wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych,
wspierali oskarżenia w sądzie, popełniali zaniechanie wobec uczestników akcji
protestu i przedsięwzięć masowych w okresie od 25 lutego 2010 r. do 22 lutego
2014 r. włącznie oraz w stosunku do osób zwolnionych na podstawie ustawy
Ukrainy "O eliminacji negatywnych skutków i zapobieganiu ścigania i karania
osób, które uczestniczyły w akcjach pokojowych" od 29 stycznia 2014 r. nr 737VII Ustawy Ukrainy "O zapobieganiu ścigania i karania osób, które uczestniczyły
w akcjach pokojowych i utraty mocy prawnej niektórych Ustaw Ukrainy" z dnia
21 lutego 2014 r. nr 743-VII, Ustawa Ukrainy "O wniesieniu poprawek do Ustawy
Ukrainy "O amnestii na Ukrainie" w sprawie całkowitej rehabilitacji więźniów
politycznych" z dnia 27 lutego 2014 nr 792 -VII;
f) urzędnicy państwowi i urzędnicy organów samorządowych, którzy swoimi
działaniami lub bezczynnością,
próbowali uniemożliwić korzystanie z
konstytucyjnego prawa obywateli Ukrainy do organizowania demonstracji
pokojowych, zebrań, spotkań i wiecy w okresie od 21 listopada 2013 r. i 22 lutego
2014 r. włącznie, co zostało ustalone w trybie sądowym;
g) osoby, które współpracowały ze służbami tajnymi innych państw w
charakterze tajnego informatora lub pomocnika w celu otrzymania informacji
operatywnych, co zostało ustalone w trybie sądowym;
i) osoby, które publicznie wzywały do separatyzmu, naruszenia integralności
terytorialnej i suwerenności Ukrainy, co powodowało rozpoczęcie konfliktów
etnicznych;
j) osoby, które dokonywały publicznych działań, oświadczeń i innych
działań, zawierające elementy rasowej, społecznej, kulturowej, religijnej
nietolerancji wobec przedstawicieli narodu ukraińskiego i przedstawicieli innych
narodowości mieszkających na Ukrainie, co zostało ustalone w trybie sądowym;
k) przewodniczący, zastępcy i sekretarzy lokali wyborczych za
zorganizowane fałszowanie wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku,
wyborów parlamentarnych w 2012 r., co zostało ustalone w trybie sądowym;
l) osoby, które organizowały i popełniały czyny, które doprowadziły do strat
budżetu państwa w wysokości ponad 1 milion UAH i budżetów lokalnych na
kwotę ponad pięćdziesiąt tysięcy, co zostało ustalone w trybie sądowym;
m) osoba, której działanie lub bezczynność spowodowały łamanie praw
człowieka i podstawowych wolności ustalonych przez Europejski Trybunał Praw
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Człowieka, Komitet Praw Człowieka ONZ i innych organizacji
międzynarodowych;
n) sędziowie zwolnieni za złamanie przysięgi;
4) osoby, które do 19 sierpnia 1991 r.:
a) zostały wybrane (mianowane) i pracowały na stanowiskach
kierowniczych w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Komunistycznej
Partii Ukrainy i innych radzieckich republik ZSRR na poziomie Komitetu
Okręgowego i wyżej, a także członkowie KC KPZR;
b) zostały wybrane i pracowały na stanowiskach kierowniczych w składzie
KC Komsomołu, KC LKTMU i innych republik związkowych ZSRR, komitetów
obwodowych Komsomołu, LKTMU i innych republik związkowych ZSRR;
c) pracowali w charakterze pracowników etatowych lub tajnych agentów,
osoby na stanowiskach kierowniczych w 5 Departamencie KGB USRR, KGB
ZSRR lub KGB innych republik związkowych ZSRR; współpracowały z KGB
ZSRR, KGB USRR lub KGB innych republik związkowych ZSRR, ukończyły
studia wyższe KGB (za wyjątkiem specjalności technicznych);
d) pracowały lub współpracowały z tajnymi służbami innych państw w
charakterze tajnego agenta lub tajnego pracownika etatowego;
d) pracowały na stanowisku szefa Departamentu Politycznego (zarząd) w
CA ZSRR Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR;
e) przyczyniły się do politycznych prześladowań członków ukraińskiego
ruchu narodowo-wyzwoleńczego w czasie II Wojny Światowej i okresie
powojennym, co zostało ustalone w trybie sądowym;
5) nie poddały weryfikacji zeznań o majątku, dochodach, kosztach i
zobowiązaniach finansowych podmiotu weryfikacji i bliskich im osób w ciągu
ostatnich 3 lat i/lub nie mogły udowodnić legalność źródeł dochodów na podstawie
niniejszej Ustawy;
6) są osobami, informacje o których wniesiono do Jednolitego Państwowego
Rejestru osób, które popełniły przestępstwa korupcyjne i przyciągnięte do
odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych i wobec których
zostały podjęte odpowiednie decyzje sądowe , które mają moc prawną, a także są
ujawnione informacje o nałożeniu na nich sankcji dyscyplinarnych za przestępstwa
korupcyjne;
7) posiadają obywatelstwo państw obcych;
8) świadomie przedstawiły nieprawdziwe informacje w pisemnej zgodzie do
poddania się weryfikacji;
9) odmówiły poddania się weryfikacji;
Niniejszy artykuł nie dotyczy osób, które są uczestnikami operacji
antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy.
ROZDZIAŁ V
SKUTKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
NA PODSTAWIE WYNIKÓW WERYFIKACJI
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Artykuł 17. Skutki niepoddania się weryfikacji
Podmioty weryfikacji, które nie zostały poddane weryfikacji lub odmówiły
poddania się weryfikacji, są poddawane certyfikacji zgodnie z niniejszą Ustawą i
podlegają zwolnieniu przez organ weryfikujący z zajmowanego stanowiska z
pozbawieniem prawa do zajmowania jakichkolwiek stanowisk na podstawie ustępu
1 artykułu 3, na okres 10 lat od dnia zwolnienia.
Podmioty weryfikacji, które zgłaszają się albo zajmują urzędy wybieralne
albo stanowiska, na które mianowanie odbywa się bez przeprowadzenia konkursu,
nie podlegają certyfikacji zgodnie z niniejszym artykułem, a informacje o
wynikach ich weryfikacji zostają opublikowane na stronie internetowej Narodowej
Agencji ds. służby państwowej.
Podmioty weryfikacji, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego
artykułu, które zwolniły się z zajmowanego stanowiska na własną prośbę od
momentu nabrania mocy prawnej niniejszej Ustawy, są pozbawione prawa do
zajmowania jakiegokolwiek stanowiska w rządzie na okres 10 lat od dnia nabrania
mocy prawnej niniejszej Ustawy.
Podmiotom weryfikacji, które ubiegały się o stanowiska i nie zostały
poddane weryfikacji, odmawia się zgody na objęcie stanowiska.
W przypadku nieudzielenia zgody na przeprowadzenie weryfikacji przez
podmiot, który ubiegał się o stanowisko, podmiot nie zostaje poddany weryfikacji,
a pytania lub przygotowanie wniosku o jego wyznaczenie na odpowiednie
stanowisko nie będą rozpatrywane.
Artykuł 18. Odpowiedzialność pracowników i usystematyzowanie
informacji o weryfikacji
Za popełnienie przestępstwa korupcyjnego, złożenie do organu weryfikacji
fałszywych dokumentów i/lub fałszywych informacji podmioty weryfikacji są
pociągane do odpowiedzialności karnej, administracyjnej, cywilnej i
dyscyplinarnej w trybie zgodnym z prawem.
Artykuł 22. Podstawy zwolnienia z pracy osób, które nie zostały poddane
certyfikacji
Organ weryfikacji od dnia otrzymania sprawozdania z weryfikacji,
wskazującego na obecność podstaw do zwolnienia podmiotu weryfikacji z
obejmowanego stanowiska, na podstawie decyzji kierownika (zastępcy) organu
weryfikacji, odsuwa taki podmiot weryfikacji od pełnionych obowiązków w trybie
przewidzianym przez prawo w celu przygotowania wniosku o wynikach
weryfikacji i certyfikacji odnośnie podmiotu weryfikacji.
Podmiot weryfikacji, wobec którego sporządzono protokół w sprawie
administracyjnego przestępstwa korupcyjnego, o ile nie przewidziano inaczej w
Konstytucji i przepisach prawnych Ukrainy, na podstawie decyzji kierownika
(zastępcy) organu weryfikacji, w którym pracuje podmiot weryfikacji, odsuwa taki
podmiot weryfikacji od pełnionych obowiązków w trybie przewidzianym przez
prawo, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
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W razie sprostowania podstaw do zwolnienia podmiotu weryfikacji,
umorzenie postępowania w sprawie o administracyjne przestępstwo korupcyjne w
związku z niezaistnieniem wydarzenia albo wykroczenia administracyjnego,
podmiotowi weryfikacji, odsuniętemu od pełnionych obowiązków przysługuje
odszkodowanie w wysokości średniego wynagrodzenia za czas wymuszonej
nieobecności, związanej ze wspomnianym usunięciem.
Przedterminowe pozbawienie podmiotu weryfikacji uprawnień z
zajmowanym przez niego urzędem wybieralnym, pozbawienie uprawnień
podmiotu weryfikacji na stanowisku, zwolnienie ze stanowiska, którego dokonuje
się na podstawie decyzji Prezydenta Ukrainy, Rady Najwyższej Ukrainy, Rady
Ministrów Ukrainy, zwolnienie funkcjonariusza wojskowego ze służby wojskowej,
związane z zaistnieniem przesłanek do zastosowania ograniczeń, przewidzianych
przez niniejszą Ustawą, a także zawieszenie uprawnień takiej osoby, następuje z
uwzględnieniem szczegółów, określonych w Konstytucji i Ustawach Ukrainy.
Inne podmioty weryfikacji, które nie zostały poddane weryfikacji, i/lub są
pociągnięte do odpowiedzialności za wykroczenia, związane z naruszeniem
ograniczeń, przewidzianych niniejszą Ustawą, podlegają zwolnieniu z pracy
(służby) na mocy decyzji komisji certyfikującej i/lub kopii odpowiedniej decyzji
sądowej, która nabrała mocy prawnej, o ile nie jest sprzeczne z prawem.
O zwolnieniu podmiotu weryfikacji ze stanowiska w związku z
niepoddaniem się certyfikacji na podstawie sprawozdania z weryfikacji zgodnie z
niniejszą Ustawą albo w związku z pociągnięciem podmiotu weryfikacji do
odpowiedzialności, związanej z naruszeniem ograniczeń, przewidzianych niniejszą
Ustawą, kierownik organu weryfikacji w terminie trzech dni w trybie, określonym
przez Narodową Agencję Ukrainy ds. służby państwowej zawiadamia pisemnie o
zwolnieniu podmiotu weryfikacji z zajmowanego stanowiska.
Ograniczenie w sprawie zakazu osobie, zwolnionej ze stanowiska w związku
z pociągnięciem do odpowiedzialności za przestępstwo korupcyjne, zajmować się
działalnością, związaną z wykonywaniem funkcji państwa, miejscowego
samorządu, albo takiej, co przyrównuje się do tej działalności, ustala się przez
decyzję Narodowej Agencji Ukrainy ds służby państwowej z dnia zwolnienia
podmiotu po otrzymaniu zawiadomienia z organu weryfikacji o zwolnieniu
podmiotu weryfikacji z zajmowanego stanowiska.
Artykuł 23. Ograniczenie wobec podmiotów weryfikacji, które zostały
zwolnione z zajmowanych stanowisk
Podmiotom weryfikacji, które zostały zwolnione z pracy (służby) albo w
inny sposób zaprzestały wykonywania działalności zgodnej z wymaganiami
niniejszej Ustawy, przez okres pięciu lat od dnia zaprzestania wykonywania pracy
(służby) (zwolnienia) zabrania się:
1) rozgłaszać albo w inny sposób wykorzystywać w swoich interesach
informacje, do których miały one dostęp w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych, oprócz przypadków ustalonych przez prawo;
18

2) reprezentować interesy jakiejkolwiek osoby w sprawach, w których drugą
stroną jest organ (organy), w którym (których) one pracowały.
Rozdział VI
WERYFIKACJA I NADZÓR NAD WYKONANIEM NINIEJSZEJ USTAWY
Artykuł 24. Weryfikacja nad wykonaniem niniejszej Ustawy
Rada Najwyższa Ukrainy weryfikuje wykonanie niniejszej Ustawy w
granicach określonych w Konstytucji Ukrainy.
Inne władze państwowe weryfikują wykonanie niniejszej Ustawy w
granicach uprawnień i w sposób przewidziany w Konstytucji i prawie Ukrainy.
Artykuł 25. Monitoring społeczny wykonania niniejszej Ustawy
Monitoring społeczny wykonania niniejszej Ustawy jest przeprowadzany na
podstawie i w trybie określonym przez prawo.
Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
1. Niniejsza Ustawa nabiera mocy prawnej w dniu jej opublikowania.
2. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy,
Rada Ministrów Ukrainy winna:
opracować i przedstawić w Radzie Najwyższej Ukrainy projekty ustawy
reform systemu sądownictwa, "O prokuraturze", "O Służbie Bezpieczeństwa
Ukrainy", "O policji", "O Narodowym Biurze Postępowań", "O Radzie Ministrów
Ukrainy", "O służbie państwowej", które przewidują zmianę uprawnień i zadań
systemu władz państwowych (organów państwowych) zgodnie z zasadami Unii
Europejskiej, zredukowanie liczby urzędników państwowych w organach władzy
państwowej (organach państwowych) i kosztem tego zwiększenie wynagrodzenia
pracownikom organów władzy państwowej (organów państwowych).
zapewnić przeprowadzenie przez organy weryfikacji certyfikację
pracowników Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby cywilnej i jej lokalnych
organów terytorialnych w trybie przyspieszonym;
zapewnić przyjęcie aktów normatywno-prawnych, przewidzianych w
niniejszej Ustawie;
dostosować zapisy swoich aktów prawnych do postanowień niniejszej
Ustawy;
dostosować do postanowień niniejszej Ustawy akta prawne ministerstw i
innych centralnych organów władzy wykonawczej;
zapewnić złożenie przez
organy weryfikacji projektów planu
przeprowadzenia weryfikacji i certyfikacji pracowników tych organów do
Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby państwowej;
w ciągu roku od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy:
zapewnić przeprowadzenie przez organy weryfikacji i certyfikacji
weryfikację pracowników tych organów zgodnie z planami przeprowadzenia
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weryfikacji i certyfikacji pracowników tych organów, zatwierdzonych przez
Narodową Agencję Ukrainy ds służby państwowej;
zapewnić przeprowadzenie otwartych konkursów przez organy weryfikacji
na zastępstwo wakujących stanowisk państwowych urzędników w tych organach z
obowiązkowym zaangażowaniem do pracy komisji konkursowych przedstawicieli
społeczeństwa i przedstawicieli środków przekazu masowego;
zmniejszyć liczbę państwowych urzędników organów władz państwowych
(organów państwowych) i kosztem tego zwiększyć wynagrodzenie pracownikom
organów władz państwowych (organów państwowych).
3. Narodowa Agencja Ukrainy ds. służby państwowej w terminie jednego
miesiąca od dnia nabrania mocy prawnej przez niniejszą Ustawę winna:
zapewnić przyjęcie aktów prawnych, przewidzianych niniejszą Ustawą;
zatwierdzić plany przeprowadzenia weryfikacji i certyfikacji pracowników
tych organów przez organy weryfikacji;
dostosować zapisy swoich aktów prawnych do postanowień niniejszej
Ustawy.
3. W artykule 36 Kodeksu Pracy Ukrainy (Wiadomości Rady Najwyższej
USRR, 1971 r., załącznik nr 50, ustęp 375) uzupełnić:
1) część pierwszą o nowy punkt w następującym brzmieniu:
9) "zgodnie z prawem";
2) część drugą słowami "a w przypadku, przewidzianym w punkcie 8, osoba
podlega zwolnieniu ze stanowiska w trybie, określonym przez Ustawę Ukrainy "O
odbudowaniu zaufania społecznego do władzy".
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