Projekt
wniesiony przez Deputowanych Narodowych Ukrainy:
Ju.B. Dieriewianko
W.S. Żurawskiego
O.Ja Tiagnyboka
S.W. Sobolewa
W.W. Czumaka
L.O. Jemca
O.W. Bondarczuka
O.I. Osuchowskiego
Ju.M. Sirotiuka
W.W. Packana
S.M. Kaplina
Ja.Ja. Ginkę
R.T. Czernieję
P.O. Rizanienko
Ju.A. Błagodira

USTAWA UKRAINY
o lustracji władzy
Niniejsza Ustawa określa zasady prawne i organizacyjne dotyczące
przeprowadzenia weryfikacji urzędników państwowych i innych adekwatnych
osób, urzędników organów samorządu lokalnego w celu odbudowania zaufania do
władzy i stworzenia warunków do zbudowania nowego systemu organów władzy
zgodnie ze standardami europejskimi.
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
Artykuł 1. Definicje
W niniejszej Ustawie terminy są używane w następującym znaczeniu:
weryfikacja - to czynności, które zakładają weryfikację informacji na temat
osób, określonych w artykule 3 niniejszej Ustawy;
mianowanie - mianowanie osoby na stanowisko, określone w punkcie
1 artykułu 3 niniejszej Ustawy, jak również mianowanie na zasadzie przeniesienia
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osoby na inne stanowisko w ramach jednego i tego samego organu władzy
państwowej (organu państwowego) lub organu samorządu terytorialnego;
mianowania na zasadzie awansu na stanowisko z jednego organu władzy
państwowej (organu państwowego) lub organu samorządu terytorialnego do
innego, jak również na zasadzie przeniesienia osoby, które polega na likwidacji
stanowiska w organie władzy państwowej (organie państwowym), które przestaje
istnieć, na stanowisko do innego organu władzy państwowej (organu
państwowego), na które przechodzą pełnomocnictwa i funkcje organu władzy
państwowej (organu państwowego), który przestaje istnieć, poprzez zawarcie z
podmiotem podlegającym weryfikacji kontraktu pracowniczego (umowy o pracę);
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podmioty podlegające weryfikacji - osoby, wymienione w artykule 3
niniejszej Ustawy.
Artykuł 2. Główne zasady weryfikacji
Weryfikacja zgodnie z niniejszą Ustawą opiera się na zasadach:
praworządności;
legalności, zgodności z prawem;
kompleksowego realizowania prawnych, społeczno-gospodarczych,
informacyjnych i innych czynności związanych z weryfikacją;
nieuchronności odpowiedzialności podmiotów podlegających weryfikacji za
dokonanie przestępstw korupcyjnych i innych wykroczeń;
otwartości i przejrzystości działalności organów władzy państwowej oraz
organów samorządu lokalnego w realizacji przedsięwzięć związanych
z weryfikacją;
udziału społeczeństwa w przedsięwzięciach związanych z weryfikacją,
państwowej ochrony osób, które udzielają pomocy przy realizacji takich
przedsięwzięć.
Artykuł 3. Podmioty podlegające weryfikacji
Podmiotami podlegającymi weryfikacji są:
1 ) osoby, upoważnione do realizacji funkcji państwowych lub samorządu
terytorialnego, :
а) Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, jego Pierwszy zastępca i
zastępca, Premier Ukrainy, Pierwszy Wicepremier Ukrainy, wicepremierzy
Ukrainy, ministrowie, pozostali naczelnicy centralnych organów władzy
wykonawczej, którzy nie wchodzą w skład Gabinetu Ministrów Ukrainy, i ich
zastępcy, Przewodniczący Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Prokurator Generalny
Ukrainy, Przewodniczący Narodowego Banku Ukrainy, Przewodniczący Izby
Obrachunkowej, Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka,
Przewodniczący Naczelnej Rady Autonomicznej Republiki Krymu,
Przewodniczący Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu;
b) deputaci (posłowie) narodowi Ukrainy, posłowie Naczelnej Rady
Autonomicznej Republiki Krymu;
c) funkcjonariusze wojskowi Sił Zbrojonych Ukrainy i innych utworzonych
zgodnie z ustawami formacji wojskowych, oprócz żołnierzy terminowej służby
wojskowej i poborowej służby wojskowej w czasie mobilizacji;
d) sędziowie Konstytucyjnego Sądu Ukrainy, pozostali zawodowi
sędziowie, Przewodniczący, członkowie, dyscyplinarni inspektorzy Wyższej
Kwalifikacyjnej Komisji Sędziów Ukrainy, urzędnicy sekretariatu tej Komisji,
Przewodniczący, wiceprezes, sekretarze sekcji Wyższej Rady sądownictwa, jak
również pozostali członkowie Wyższej Rady Sądownictwa;
e) osoby szeregowego i kierowniczego składu organów spraw
wewnętrznych, państwowej służby kryminalno-wykonawczej, Państwowej służby
łączności specjalistycznej i ochrony informacji Ukrainy, milicji podatkowej, osoby
kierowniczego składu organów i oddziałów obrony cywilnej;
f) osoby służbowe i urzędnicy organów prokuratury, Służby Bezpieczeństwa
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Ukrainy, służby dyplomatycznej;
g) członkowie Centralnej Komisji Wyborczej;
h) osoby służbowe i urzędnicy pozostałych organów państwowych, organów
władzy Autonomicznej Republiki Krymu, organów samorządu lokalnego;
2 ) osoby, które pretendują do zajęcia stanowisk, określonych w punkcie 1
niniejszego paragrafu.
Artykuł 4. Podstawy do nie przechodzenia weryfikacji
Podmioty podlegające weryfikacji to takie podmioty, które nie przeszły
weryfikacji, podczas gdy one:
1 ) zajmowały stanowisko w okresie od 25 lutego 2010 roku do 22 lutego
2014 roku :
a) Prezydenta Ukrainy, Premiera Ukrainy, Pierwszego wicepremiera
Ukrainy, wicepremiera Ukrainy;
b) ministra, naczelnika innego centralnego organu władzy wykonawczej, nie
będących członkami Rządu Ukrainy, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy,
Generalnego Prokuratora Ukrainy, Przewodniczącego Narodowego Banku
Ukrainy, Przewodniczącego Izby Rachunkowej, Przewodniczącego
Antymonopolowego Komitetu Ukrainy, Przewodniczącego Funduszu Mienia
Państwowego Ukrainy, Dyrektora Biura ds. polityki antykorupcyjnej Sekretariatu
Gabinetu Ministrów Ukrainy, Przewodniczącego Rady Ministrów Autonomicznej
Republiki Krymu;
c) Rządowego pełnomocnika ds. polityki antykorupcyjnej, Sekretarza Rady
bezpieczeństwa narodowego i obrony Ukrainy;
d) naczelnika Państwowej Administracji sprawami;
e) członka Wyższej komisji kwalifikacyjnej sędziów Ukrainy, członka
Wyższej Rady Sądownictwa;
f) prokuratora obwodu, prokuratora miast Kijowa i Sewastopola,
Autonomicznej Republiki Krymu, prokuratora okręgu, prokuratury
międzyrejonowej, prokuratury w miastach, prokuratora specjalnej prokuratury, ich
pierwszego zastępcy, ich zastępcy;
2 ) zajmowały stanowisko w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 22 lutego
2014 roku i nie były w tym okresie zwolnione na własne życzenie z organów
władzy państwowej (organów państwowych) :
a) Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka, pierwszego
wiceministra, pierwszego zastępcy naczelnika innego centralnego organu władzy
wykonawczej, przewodniczących i członków państwowych kolegialnych organów
władzy państwowej (organów państwowych), naczelnika terytorialnego oddziału
ministerstwa, innego centralnego organu władzy wykonawczej, państwowych
kolegialnych organów, jego zastępcy, Stałego Przedstawiciela Prezydenta Ukrainy
w Autonomicznej Republice Krymu, przewodniczącego obwodowych oddziałów
administracji państwowej, przewodniczących Kijowskiego i Sewastopolskiego
oddziału administracji państwowej, przewodniczących miejskich, rejonowych,
oraz dzielnicowych
w miastach Kijowie i Sewastopolu administracji
państwowych, ich pierwszego zastępcy, zastępcy, naczelnika Administracji
Prezydenta Ukrainy, pierwszego zastępcy naczelnika Administracji Prezydenta
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Ukrainy, zastępcy kierownika Administracji Prezydenta Ukrainy, kierownika
Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy, pierwszego zastępcy naczelnika
Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy, zastępcy naczelnika Sekretariatu
Gabinetu Ministrów Ukrainy, członków Rady bezpieczeństwa narodowego i
obrony Ukrainy;
b) naczelnika oddziału strukturalnego Administracji Prezydenta Ukrainy,
jego pierwszego zastępcy, zastępcy, naczelnika strukturalnego oddziału
Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy, jego pierwszego zastępcy, zastępcy,
lokalnej administracji państwowej;
c) osoby składu kierowniczego organów spraw wewnętrznych, milicji
podatkowej;
d) naczelnicy i zastępcy naczelników terytorialnych oddziałów MSW
Ukrainy i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodach, miastach Kijowie
i Sewastopolu, oddziałów miejskich, rejonowych, międzyrejonowych, oraz
dzielnicowych;
3) jak również:
a) pracownicy organów wymiaru sprawiedliwości, państwowi urzędnicy
i urzędnicy organów samorządu lokalnego, obywatele Ukrainy, których wina
została ustalona w trybie określonym przez ustawę polegająca na wyrządzeniu
szkody życiu, zdrowiu, mieniu obywateli - uczestników masowych akcji protestu
od dnia 21 listopada 2013 roku do 22 lutego 2014 roku;
b) pracownicy organów wymiaru sprawiedliwości, którzy brali udział
w zatrzymaniu uczestników akcji protestu społecznego i masowych
wystąpień w okresie od 25 lutego 2010 roku do 22 lutego 2014 roku włącznie
i przeciw osobom, zwolnionym zgodnie z <<Ustawą Ukrainy o usuwaniu
negatywnych skutków i niedopuszczeniu do prześladowania i karania osób
w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w czasie przeprowadzania
zgromadzeń pokojowych>> z dnia 29 stycznia 2014 roku Nr 737 - VII, <<Ustawą
Ukrainy o niedopuszczeniu do prześladowania i karania osób w związku
z wydarzeniami, miały miejsce w czasie przeprowadzenia zgromadzeń
pokojowych, i uznania ich za takie, które utraciły moc niektórych praw Ukrainy>>
z dnia 21 lutego 2014 roku N 743 - VII, <<Ustawą Ukrainy o wniesieniu zmian do
Ustawy Ukrainy o zastosowaniu amnestii na Ukrainie odnośnie całkowitej
rehabilitacji więźniów politycznych>> z dnia 27 lutego 2014 roku Nr 792 - VII i
uznanych za więźniów politycznych według prawa;
c) pracownicy organów wymiaru sprawiedliwości, którzy składali i/lub
swoim działaniem lub zaniechaniem sprzyjali składaniu raportów, protokołów
wykroczeń administracyjnych, informacji o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa kryminalnego, aktów oskarżenia itp. w stosunku do uczestników
akcji społecznego protestu i wystąpień masowych w okresie od 25 lutego 2010
roku do 21 lutego 2014 roku włącznie i przeciwko osobom, zwolnionym zgodnie z
UstawąUkrainy <<O usuwaniu negatywnych skutków i niedopuszczeniu do
prześladowania i karania osób w związku z wydarzeniami, które miały miejsce
podczas przeprowadzenia zgromadzeń pokojowych>> z dnia 29 stycznia 2014
roku Nr 737, - VII, Ustawą Ukrainy <<O niedopuszczeniu do prześladowania i
karania osób w związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas
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przeprowadzenia zgromadzeń pokojowych, i uznania za takie, które utraciły moc,
niektórych ustaw Ukrainy>> z dnia 21 lutego 2014 roku Nr 743 - VII, Ustawą
Ukrainy <<O wniesieniu zmian do Ustawy Ukrainy o zastosowaniu amnestii na
Ukrainie odnośnie całkowitej rehabilitacji więźniów politycznych>> z dnia 27
lutego 2014 roku Nr 792 - VII;
d) sędziowie śledczy organów dochodzenia przedsądowego, oficerowie
dochodzeniowi, pracownicy operacyjni, inspektorzy, którzy przeprowadzali
śledztwa i prowadzili działania operacyjne w stosunku do uczestników akcji
społecznego protestu i masowych wystąpień w okresie od 25 lutego 2010 roku
do 22 lutego 2014 roku włącznie i przeciw osobom, zwolnionym zgodnie z
<<Ustawą Ukrainy o usuwaniu negatywnych skutków i nie dopuszczeniu do
prześladowania i karania osób w związku z wydarzeniami, które miały miejsce
podczas przeprowadzenia zgromadzeń pokojowych>> z dnia 29 stycznia 2014
roku Nr 737, - VII, <<Ustawą Ukrainy o nie dopuszczeniu do prześladowania i
karania osób w związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas
przeprowadzenia zgromadzeń pokojowych, i uznania za takie, które utraciły moc,
niektórych ustaw Ukrainy>> z dnia 21 lutego 2014 roku Nr 743 - VII, <<Ustawą
Ukrainy o wniesieniu zmian do Ustawy Ukrainy o zastosowaniu amnestii na
Ukrainie odnośnie całkowitej rehabilitacji więźniów politycznych>> z dnia 27
lutego 2014 roku Nr 792 - VII;
e) pracownicy organów prokuratury, którzy sprawowali nadzór kierowniczy,
składali wnioski i zawiadomienia, podtrzymywali wnioski o zastosowanie środków
ostrożności, podtrzymywali państwowe oskarżenie w sądzie, wykazali się
zaniechaniem w stosunku do uczestników akcji społecznego protestu i masowych
wystąpień w okresie od 25 lutego 2010 roku do 22 lutego 2014 roku włącznie
i przeciwko osobom, zwolnionym zgodnie z <<Ustawą Ukrainy o usuwaniu
negatywnych skutków i niedopuszczeniu do prześladowania i karania osób
w związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas przeprowadzenia
zgromadzeń pokojowych>> z dnia 29 stycznia 2014 roku Nr 737, - VII, <<Ustawą
Ukrainy o niedopuszczeniu do prześladowania i karania osób w związku
z wydarzeniami, które miały miejsce podczas przeprowadzenia zgromadzeń
pokojowych, i uznania za takie, które utraciły moc, niektórych ustaw Ukrainy>>
z dnia 21 lutego 2014 roku Nr 743 - VII, <<Ustawą Ukrainy o wniesieniu zmian
do Ustawy Ukrainy o zastosowaniu amnestii na Ukrainie odnośnie całkowitej
rehabilitacji więźniów politycznych>> z dnia 27 lutego 2014 roku Nr 792 - VII;
f) urzędnicy państwowi i urzędnicy lokalnego samorządu, którzy
jakimikolwiek działaniami lub zaniechaniami próbowali przeszkodzić lub
przeszkadzali realizacji konstytucyjnego prawa obywateli Ukrainy do zgromadzeń
pokojowych i przeprowadzania zgromadzeń, wieców, marszy i demonstracji w
okresie od 21 listopada 2013 roku do 22 lutego 2014 roku włącznie, co zostało
sądownie udowodnione;
g) osoby, które współpracowały ze specjalnymi służbami innych państw
jako tajni informatorzy lub pomocnicy w operacyjnym otrzymywaniu informacji,
co ustanowiono i zostało sądownie udowodnione;
h) osoby, które wzywały publicznie do separatyzmu, naruszenia terytorialnej
jedności i suwerenności Ukrainy, rozpalały wrogość międzynarodową;
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i) osoby, które dokonywały publicznych oświadczeń i innych działań
publicznych, które zawierają przejawy nietolerancji rasowej, społecznej,
kulturalnej, religijnej w stosunku do przedstawicieli narodu ukraińskiego oraz do
przedstawicieli innych narodowości, którzy zamieszkują terytorium Ukrainy, co
ustanowiono i zostało sądownie udowodnione;
j) przewodniczący, zastępcy i sekretarze obwodów wyborczych, które
organizowały fałszerstwa wyborów Prezydenta Ukrainy w 2004 roku, wyborów
posłów narodowych w 2012 roku, co zostało sądownie udowodnione;
k) osoby, które organizowały i dokonywały działań, które doprowadziły
do strat w budżecie państwowym na sumę ponad 1 miliona hrywien (UAH),
a w miejscowych budżetach na sumę ponad pięćdziesiąt tysięcy hrywien
(UAH), co zostało sądownie udowodnione;
l) osoby, których działania lub bezczynność doprowadziły do naruszania
praw człowieka i wolności, przyznanych na mocy decyzji Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, Komitetu ONZ ds. praw człowieka oraz innych
międzynarodowych organów;
m) sędziowie, którzy zostali zwolnieni za złamanie przysięgi;
4) osoby, które do 19 sierpnia 1991 roku;
a) były wybrane (mianowane) i pracowały na kierowniczych stanowiskach
Partii Komunistycznej ZSRR, Komunistycznej Partii Ukrainy i innych
sojuszniczych republik ZSRR od poziomu komitetu rejonowego i wyżej, jako
członkowie KC KPZR;
b) były wybrane i pracowały na kierowniczych stanowiskach w składzie CK
WLKZM, CK LKZM i innych sojuszniczych republik ZSRR, obwodowych
komitetów WLKZM, LKZM i innych sojuszniczych republik ZSRR;
c) figurowały w charakterze etatowego pracownika lub tajnego agenta,
osoby ze składu kierowniczego w 5 urzędzie KGB USRR, KGB ZSRR, KGB
innych sojuszniczych republik ZSRR; współpracowały z KGB ZSRR, KGB
USRR, KGB innych sojuszniczych republik ZSRR, ukończyły studia w wyższych
placówkach oświatowych KGB ZSRR (oprócz specjalności technicznych);
d) służyły lub współpracowały ze specjalnymi służbami innych krajów
w charakterze tajnego agenta lub tajnego pracownika etatowego;
e) pracowały na stanowisku naczelnika wydziału politycznego
(administracji) w Siłach Zbrojnych ZSRR, MSW ZSRR;
f) są związane bezpośrednio z organizacją prześladowań politycznych
uczestników ukraińskiego ruchu narodowo-niepodległościowego z czasów
II wojny światowej i okresu powojennego, co zostało sądownie stwierdzone;
5 ) nie przeszły weryfikacji informacji zawartych w deklaracji o mieniu,
dochodach, wydatkach i zobowiązaniach o charakterze finansowym podmiotu
podlegającego weryfikacji i bliskich mu osób za ostatnie 3 lata i/lub nie mogły
udowodnić legalności źródeł pochodzenia otrzymanych dochodów zgodnie
z niniejszą Ustawą;
6 ) są osobami, na temat których wniesiono informacje do Jedynego
państwowego rejestru osób, które dokonały wykroczeń korupcyjnych, i które
pociągnięto do odpowiedzialności za dokonanie wykroczeń korupcyjnych i w
stosunku do których sąd wydał odpowiednie orzeczenia, które nabrały mocy
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prawnej, jak również osoby, które figurują w wykazach o nałożeniu na nie kar
dyscyplinarnych za wykroczenia korupcyjne;
7) posiadają obywatelstwo innego kraju;
8) umyślnie zawarły niewiarygodne informacje w pisemnej zgodzie
na przeprowadzenie weryfikacji;
9) nie wyraziły zgody na przeprowadzenie weryfikacji.
Rozdział II
PRZEPROWADZENIE WERYFIKACJI
Artykuł 5. Organizacja weryfikacji
Organizację przeprowadzenia weryfikacji powierza się naczelnikowi
(zastępcy naczelnika) odpowiedniego organu władzy państwowej (organu
państwowego), gdzie pracuje podmiot podlegający weryfikacji i/lub, który
powołuje podmiot podlegający weryfikacji (zawiera z nim kontrakt pracowniczy
(umowę o pracę)), lub na zajęcie stanowiska, na które pretenduje kandydat, oprócz
przypadków określonych w Ustawie (dalej - organ weryfikacji).
Organizację dotyczącą przeprowadzenia weryfikacji podmiotów
podlegających weryfikacji, które już zajmują wybieralne stanowisko lub
pretendują do jego zajęcia, powierza się Centralnej Komisji Wyborczej jako
organowi weryfikacji zgodnie z niniejszą Ustawą.
W celu zapewnienia organizacji przeprowadzenia weryfikacji, naczelnik
organu weryfikacji w celu zatwierdzenia do Narodowej Agencji Ukrainy ds.
Służby Państwowej przez jego terytorialne organy w miejscach będzie składać
projekt planu przeprowadzenia przedsięwzięć dotyczących weryfikacji
pracowników organu weryfikacji, uzgodniony z terytorialnym organem
centralnego organu władzy wykonawczej z zapewnienia realizacji państwowej
polityki podatkowej.
Weryfikacji podlegają informacje dotyczące:
wiarygodności informacji przedstawionych w zgodzie na przeprowadzenie
weryfikacji, złożonej przez podmiot podlegający weryfikacji, której formularz
zatwierdza Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Państwowej;
wiarygodności informacji, podanych w deklaracjach o mieniu, dochodach,
wydatkach i zobowiązaniach o charakterze finansowym dotyczących podmiotu
podlegającego weryfikacji i bliskich mu osób za ubiegłe trzy lata zajmowania
stanowisk, określonych w punkcie 1 paragrafu 3 niniejszej Ustawy, według
formularza ustanowionego przez Ustawę Ukrainy o zasadach zapobiegania
i przeciwdziałania korupcji, zgodnie z ustanowionym formularzem deklaracji,
sprawdzenia informacji deklaracji drogą oceny prawidłowości wyliczenia, pełni
i aktualności zapłacenia podatków i opłat (obowiązkowych należności), zgodności
wydatków z otrzymanym dochodem;
pociągnięcie osoby do odpowiedzialności za przestępstwa korupcyjne.
Gabinet Ministrów Ukrainy kieruje pracą organów władzy wykonawczej
polegającą na przeprowadzaniu czynności związanych z weryfikacją, zatwierdza
Tryb stosowania niebezpośrednich (pośrednich) metod przez terytorialne organy
centralnego organu władzy wykonawczej z tytułu zapewnienia realizacji
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państwowej polityki podatkowej w miejscu rejestracji i miejscu składania
deklaracji o mieniu, dochodach, wydatkach i zobowiązaniach o charakterze
finansowym podmiotu podlegającego weryfikacji i bliskich mu osób, według
określonego formularza deklaracji, weryfikacji informacji deklaracji drogą oceny
prawidłowości naliczania, pełni i aktualności zapłacenia podatków i opłat
(obowiązkowych należności), zgodności wydatków z otrzymanym dochodem
zgodnie z wymogami niniejszej Ustawy.
Kontrolę i koordynację prac dotyczących realizacji przedsięwzięć
związanych z weryfikacją, zatwierdzeniem planów przeprowadzenia przedsięwzięć
związanych z weryfikacją przez organy weryfikacji sprawuje Narodowa Agencja
Ukrainy ds. Służby Państwowej na zasadach, określonych przez Gabinet
Ministrów Ukrainy.
Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Państwowej w celu organizacji
weryfikacji naczelników organów weryfikacji, realizacji społecznej kontroli nad
przeprowadzeniem weryfikacji i zaskarżenia uchwał organów weryfikacji
powołuje Centralną i terytorialne komisje ds. weryfikacji, do których
obowiązkowo włącza się na zasadach społecznych z prawem głosu co najmniej
jednego przedstawiciela społeczności i jednego przedstawiciela mass mediów.
Tryb formowania takich komisji i regulamin ich działalności określany jest przez
Narodową Agencję Ukrainy ds. służby państwowej.
Członkowie centralnej i terytorialnych komisji ds. weryfikacji powoływani
są na okres jednego roku bez prawa powtórnego powołania.
Centralna komisja ds. weryfikacji jest organem weryfikacji dla
poszczególnych kategorii podmiotów podlegających weryfikacji, określonych w
art. 3 pkt.1 lit. a, b niniejszej Ustawy.
Czynności dotyczące ujawnienia, przerwania i dochodzenia w sprawie
przestępstw korupcyjnych przeprowadzają specjalnie upełnomocnione podmioty w
sferze przeciwdziałania korupcji, w tym, organy prokuratury, specjalne oddziały
ds. walki z przestępczością zorganizowaną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Ukrainy, specjalne oddziały ds. walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną
Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, jeżeli ustawa nie przewiduje inaczej.
Koordynację przedsięwzięć i czynności związanych z ujawnieniem faktów,
o których mowa w art. 4 pkt. 4 niniejszej Ustawy, realizuje Instytut Pamięci
Narodowej.
Koordynację działalności organów wymiaru sprawiedliwości ds. weryfikacji
w ramach pełnomocnictw udzielonych na mocy określonych ustaw, realizują
Prokurator Generalny Ukrainy i podporządkowani mu prokuratorzy.
Artykuł 6. Przygotowanie do przeprowadzenia weryfikacji
Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie pisemnej zgody podmiotu
podlegającego weryfikacji, którą składa się w ciągu dziesięciu dni od dnia
rozpoczęcia przeprowadzenia weryfikacji przez organ weryfikacji zgodnie z
planem, zatwierdzonym przez Narodową Agencję Ukrainy ds. Służby Państwowej.
W razie doboru konkursowego na dane stanowisko, taką zgodę na
przeprowadzenie weryfikacji składa się w ciągu trzech dni od daty otrzymania
przez podmiot podlegający weryfikacji informacji o wynikach konkursu.
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Podmiot podlegający weryfikacji, w stosunku do którego weryfikacja
została już przeprowadzona, przy mianowaniu, przeniesieniu na stanowisko,
określone w art. 3 pkt.1 niniejszej Ustawy, w formie pisemnej powiadamia o tym
fakcie podczas składania zgody na przeprowadzenie weryfikacji.
W celu przeprowadzenia weryfikacji podmiot podlegający weryfikacji
składa do odpowiedniego organu:
1) pisemną zgodę na przeprowadzenie weryfikacji;
2) życiorys;
3) kopię dokumentu, potwierdzającą jego tożsamość;
4 ) deklarację o mieniu, dochodach, wydatkach i zobowiązaniach
o charakterze finansowym w stosunku do siebie i bliskich mu osób (męża, żony,
ojca, matki, ojczyma, macochy, syna, córki, pasierba, pasierbicy, rodzonego brata,
rodzonej siostry, dziadka, babci, pradziadka, prababki, wnuka, wnuczki,
prawnuków, prawnuczek, osoby adoptowanej lub przysposobionej, opiekuna lub
opiekuna społecznego, osoby, która znajduje się pod opieką lub troską, jak również
osób, które wspólnie zamieszkują, związane ogólnym życiem codziennym oraz
posiadają wzajemnie prawa i obowiązki z podmiotem podlegającym weryfikacji,
w tym osób, które wspólnie zamieszkują, lecz nie trwają się w związku
małżeńskim).
W razie niedostarczenia zgody na weryfikację przez podmiot podlegający
weryfikacji, pretendujący do zajęcia stanowiska, weryfikacja w stosunku do jego
osoby nie jest przeprowadzana i sprawa dotycząca jego mianowania lub
przygotowania do objęcia odpowiedniego stanowiska nie jest rozpatrywana.
O odmowie przejścia weryfikacji osoba w formie pisemnej powiadamia
organ weryfikacyjny w ciągu 10 dni od dnia rozpoczęcia przeprowadzenia
weryfikacji przez organ weryfikacyjny zgodnie z planem, zatwierdzonym przez
Narodową Agencję Ukrainy ds. służby państwowej.
Osoba, która zrezygnowała z przechodzenia weryfikacji, uważana jest za
osobę, która nie przeszła weryfikacji. Informacje o odmowie ogłaszane
i upublicznione są na stronie Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby Państwowej.
Artykuł 7. Terminy przeprowadzenia weryfikacji
Weryfikacja przeprowadzana jest zgodnie z planem przedsięwzięć
związanych z weryfikacją, zatwierdzonym przez Narodową Agencję Ukrainy ds.
Służby Państwowej, w terminie, który nie przekracza 30 dni roboczych od dnia
złożenia zgody na przeprowadzenie weryfikacji.
Weryfikacja podmiotów podlegających weryfikacji, którzy pretendują na
zajęcie wybieralnego stanowiska, przeprowadzana jest w terminie, który nie
przekracza 15 dni roboczych od dnia złożenia zgody na przeprowadzenie
weryfikacji. Ten termin nie może zostać przedłużony.
W razie konieczności termin weryfikacji przedłuża się do 45 dni roboczych
z obowiązkowym powiadomieniem o tym podmiotu podlegającego weryfikacji.
Artykuł 8. Weryfikacja
Po otrzymaniu pisemnej zgody organ weryfikacji najpóźniej następnego
dnia wysyła do odpowiednich organów władzy państwowej (organów
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państwowych), do kompetencji których należy przeprowadzenie weryfikacji
informacje, określone w art. 5 par. 4 niniejszej Ustawy, zapytanie o sprawdzenie
informacji dotyczących podmiotu podlegającego weryfikacji, jak również
informacje do Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby Państwowej o rozpoczęciu
weryfikacji podmiotu podlegającego weryfikacji, które umieszcza się na stronie
Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby państwowej.
Informacja o rozpoczęciu weryfikacji powinna zawierać informację o
adresie pocztowym i elektronicznym, kontaktowym numerze telefonu organów
weryfikacji, organów władzy państwowej (organów państwowych), do
kompetencji których należy przeprowadzenie weryfikacji, do których w ciągu 14
dni od momentu ogłoszenia na stronie Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby
państwowej informacji o rozpoczęciu przechodzenia weryfikacji przez podmiot
podlegający weryfikacji, a w stosunku do podmiotu podlegającego weryfikacji,
który pretenduje na wybieralne stanowisko, - w ciągu 5 dni, przekazuje się
informacje dotyczące podmiotu podlegającego weryfikacji przez stowarzyszenia
obywatelskie, ich członków lub upoważnionych przedstawicieli, jak również inne
osoby fizyczne oraz osoby prawne.
Zapytanie o przeprowadzenie weryfikacji informacji dotyczących
podmiotów podlegających weryfikacji, mianowania i zwolnienia których dokonuje
Prezydent Ukrainy lub Gabinet Ministrów Ukrainy, najpóźniej następnego dnia
roboczego po otrzymaniu zgody podmiotu podlegającego weryfikacji przesyła
Naczelnik Administracji Prezydenta Ukrainy, naczelnik Sekretariatu Gabinetu
Ministrów Ukrainy (ich zastępcy lub inny określony przez nich urzędnik) przez
Narodową Agencję Ukrainy ds. Służby Państwowej do odpowiednich organów
władzy państwowej, do kompetencji których należy przeprowadzenie weryfikacji
informacji, przewidzianych w art. 5 par. 4 niniejszej Ustawy.
Zapytanie podpisuje naczelnik organu weryfikacji, a w razie jego
nieobecności - osoba, która pełni obowiązki naczelnika, lub jeden z jego zastępców
zgodnie z podziałem obowiązków służbowych.
Zapytanie o przeprowadzenie weryfikacji informacji dotyczących
podmiotów podlegających weryfikacji, które zajmują wybieralne stanowisko lub
pretendują do jego zajęcia, najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu
zgody podmiotu podlegającego weryfikacji wysyła odpowiednio Przewodniczący
Centralnej Komisji Wyborczej lub jego zastępca przez Narodową Agencję Ukrainy
ds. służby państwowej do odpowiednich organów władzy państwowej, do
kompetencji których należy przeprowadzenie weryfikacji informacji,
przewidzianych w art. 5 par. 4 niniejszej Ustawy.
Do zapytania dołącza się kopie dokumentów, określonych w art. 6 par. 3
niniejszej Ustawy, które wysyła się wszystkim organom (oddziałom), które będą
przeprowadzać weryfikację.
Wymiana informacjami w czasie przeprowadzenia weryfikacji pomiędzy
organami (oddziałami), którzy przeprowadzają weryfikację, odbywa się na
zasadach określonych przez Narodową Agencję Ukrainy ds. służby państwowej.
Właściwości współdziałania organów władzy państwowej (organów
państwowych) i organów (oddziałów), które przeprowadzają weryfikację, w czasie
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przeprowadzenia weryfikacji w stosunku do osób, które pretendują na zajęcie
stanowisk, na których praca stanowi tajemnicę państwową, określa Narodowa
Agencja Ukrainy ds. służby państwowej.
Organy władzy państwowej (organy państwowe), do kompetencji których
należy przeprowadzenie weryfikacji, i organy (oddziały), które przeprowadzają
weryfikację, organy weryfikacji w czasie przeprowadzenia weryfikacji
zobowiązane są przeglądać i studiować informacje dotyczące podmiotu
podlegającego weryfikacji, przekazane przez organizacje obywatelskie , ich
członków lub upoważnionych przedstawicieli, jak również przez inne osoby
fizyczne i prawne.
Artykuł 9. Właściwości przeprowadzenia weryfikacji
Kobiety, które znajdują się na urlopie macierzyńskim, są po porodzie i
opiekują się dzieckiem, przechodzą weryfikację w ciągu sześciu miesięcy po
przyjściu do pracy.
Weryfikacja podmiotów podlegających weryfikacji odbywa się w
następującej kolejności:
weryfikacja naczelnika organu weryfikacyjnego;
weryfikacja zastępców naczelnika organu weryfikacyjnego, naczelników
oddziałów strukturalnych organu weryfikacyjnego i osób, które pracują w służbie
kadrowej (innym oddziale) organu weryfikacyjnego;
weryfikacja pozostałych pracowników organu weryfikacyjnego.
W razie konieczności organ weryfikacyjny może utworzyć specjalny oddział
strukturalny w celu organizacji i przeprowadzenia weryfikacji.
Grafik przeprowadzenia weryfikacji podmiotów podlegających weryfikacji
zatwierdza się na mocy rozporządzenia naczelnika organu weryfikacyjnego na
podstawie zatwierdzonego przez Narodową Agencję Ukrainy ds. Służby
Zawodowej planu weryfikacji i przekazuje do informacji podmiotów
podlegających weryfikacji najpóźniej w ciągu miesiąca przed rozpoczęciem
przeprowadzenia weryfikacji.
Artykuł 10. Raport z wyników weryfikacji
Grafik przeprowadzenia weryfikacji podmiotów podlegających weryfikacji
zatwierdza się na mocy rozporządzenia naczelnika organu weryfikacji na
podstawie zatwierdzonego przez Narodową Agencję Ukrainy ds. służby
zawodowej planu weryfikacji i przekazuje się do wiadomości podmiotów
podlegających weryfikacji najpóźniej w ciągu miesiąca przed rozpoczęciem
przeprowadzenia weryfikacji.
Sprawozdanie z wyników weryfikacji informacji dotyczących podmiotów
podlegających weryfikacji, mianowania i zwolnienia których dokonuje Prezydent
Ukrainy lub Gabinet Ministrów Ukrainy, podpisane przez naczelnika organu
(oddziału), który przeprowadzał weryfikację, a w razie jego nieobecności - przez
osobę, która pełni jego obowiązki lub zastępcę naczelnika tego organu (oddziału)
zgodnie z podziałem obowiązków służbowych, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od
daty wpływu zapytania przekazuje się do Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby
Państwowej, która w terminie trzech dni od dnia otrzymania takich sprawozdań
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dokonuje ich uogólnienia i przesyła odpowiednio do Administracji Prezydenta
Ukrainy lub Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy.
Sprawozdanie z wyników weryfikacji informacji dotyczących podmiotów
podlegających weryfikacji, które już zajmują wybieralne stanowisko lub
pretendują do jego zajęcia, podpisane przez naczelnika organu (oddziału), który
przeprowadzał weryfikację, a w razie jego nieobecności - przez osobę, która pełni
jego obowiązki lub zastępcę naczelnika tego organu (oddziału) zgodnie
z podziałem obowiązków służbowych, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty
wpływu zapytania przekazuje się do Narodowej Agencji Ukrainy ds. służby
państwowej. Narodowa Agencja Ukrainy ds. służby państwowej w terminie trzech
dni od dnia otrzymania takich sprawozdań dokonuje ich uogólnienia i przesyła
zgodnie z Centralną komisją wyborczą, która jest organem weryfikacyjnym.
Kopia sprawozdania z wyników weryfikacji o występowaniu podstaw, które
uniemożliwiają zajęcie przez podmiot podlegający weryfikacji stanowiska i/lub
pozostawania na stanowisku, podpisuje naczelnik organu (oddziału), który
przeprowadzał weryfikację, a w razie jego braku - osoba, które pełni jego
obowiązki lub zastępca naczelnika tego organu (oddziału) zgodnie z podziałem
obowiązków służbowych. Kopię sprawozdania przekazuje się do Narodowej
Agencji Ukrainy ds. Służby Państwowej, która w terminie trzech dni od dnia
otrzymania takich sprawozdań dokonuje ich uogólnienia i odsyła w ciągu siedmiu
dni od daty wpływu sprawozdania organowi weryfikacyjnemu, który przysłał
zapytanie, zalecenie dotyczące podjęcia odpowiednich środków w przypadku
niemożności zajęcia przez podmiot podlegający weryfikacji stanowiska i/lub
dalszego pozostawania na stanowisku.
Artykuł 11. Opinia o wynikach weryfikacji
Służba kadrowa (inny oddział) organu weryfikacyjnego, który wysłał
zapytania, na podstawie sprawozdań, określonych w par. pierwszym artykułu 8
niniejszej Ustawy, jak również na podstawie zalecenia Narodowej Agencji
Ukrainy ds. Służby Państwowej, przygotowuje opinię o wynikach weryfikacji,
którą podpisuje naczelnik.
Opinię o wynikach przeprowadzenia weryfikacji informacji dotyczących
podmiotów podlegających weryfikacji, mianowania i zwolnienia których dokonuje
Prezydent Ukrainy lub Gabinet Ministrów Ukrainy, przygotowuje odpowiedni
oddział strukturalny Administracji Prezydenta Ukrainy lub Sekretariatu Gabinetu
Ministrów Ukrainy na podstawie uogólnionego sprawozdania, o którym mowa
w par. drugim artykułu 8 niniejszej Ustawy, złożonego przez Narodową Agencję
Ukrainy ds. służby państwowej, prócz podmiotów podlegających weryfikacji,
określonych w podpunktach «a», «b» punktu 1 artykułu 3 niniejszej Ustawy.
Opinię o wynikach weryfikacji informacji dotyczących podmiotów
podlegających weryfikacji, które zajmują wybieralne stanowisko lub pretendują do
jego zajęcia, przygotowaną przez Narodową Agencję Ukrainy ds. Służby
Państwowej, przesyła się do Centralnej Komisji Wyborczej i upublicznia przez
Narodową Agencję Ukrainy ds. Służby Państwowej zgodnie z niniejszą Ustawą.
Podmioty podlegające weryfikacji mają prawo do zapoznania się z opinią
o wynikach weryfikacji i w razie niezgodności z wynikami weryfikacji mogą
składać wymienionym organom w formie pisemnej swoje uwagi.
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Organy (oddziały), które przeprowadzały weryfikację, w razie wpłynięcia od
podmiotu podlegającego weryfikacji uwag dotyczących wyników weryfikacji
udzielają mu pisemnej odpowiedzi w ciągu dziesięciu dni od daty wpłynięcia
uwag, których kopie rozsyła się także organowi weryfikacyjnemu.
Naczelnik organu weryfikacji na podstawie otrzymanej opinii o wynikach
weryfikacji podejmuje decyzję o mianowaniu, dalszym pozostawaniu na
stanowisku lub o występowaniu podstaw do zwolnienia podmiotu podlegającego
weryfikacji.
Opinię o wynikach weryfikacji i o wynikach wcześniej przeprowadzonej
weryfikacji dołącza się do dokumentów, złożonych przez podmiot podlegający
weryfikacji, lub do jego akt osobowych.
Opinia o wynikach weryfikacji i dokumentach dotyczących jej
przeprowadzenia nie jest poufna, jeżeli nie zawiera ona informacji, które stanowią
tajemnicę państwową. Takie akta przechowuje się na zasadach ustawionych przez
ustawę.
Tryb ogłaszania na stronie Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby
Państwowej informacji o stanie przechodzenia weryfikacji przez podmiot
podlegający weryfikacji od momentu złożenia przez niego zgody na
przeprowadzenie weryfikacji i do jej zakończenia, jak również sprawozdaniom z
wyników weryfikacji, opinii o wynikach weryfikacji podmiotów podlegających
weryfikacji, w stosunku do których weryfikacja została już przeprowadzona, kopie
złożonych przez nich deklaracji o mieniu, dochodach, wydatkach i zobowiązaniach
o charakterze finansowym w stosunku do siebie samego i bliskich im osób za
ostatnie 3 lata określa Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Państwowej.
ROZDZIAŁ III
SKUTKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYNIKAMI WERYFIKACJI
Artykuł 12. Skutki weryfikacji
W przypadku ustalenia w wyniku weryfikacji rozbieżności w dokumentach
złożonych przez podmiot podlegający weryfikacji, funkcjonariusz państwowy
(organ), który (jaki) przeprowadza weryfikację umożliwia podmiotowi
podlegającemu weryfikacji w terminie pięciu dni od dnia ustalenia rozbieżności
pisemne wyjaśnienie zaistniałego faktu.
W przypadku ujawnienia błędów o charakterze logicznym i arytmetycznym
podczas weryfikacji deklaracji o mieniu, dochodach, wydatkach i zobowiązaniach
finansowych podmiotu podlegającego weryfikacji i jego bliskich za ostatnie 3 lata,
uprawiony do tego wydział niezwłocznie powiadomi o tym w formie pisemnej
podmiot, który złożył deklarację i który ma prawo w terminie pięciu dni od dnia
otrzymania takiego powiadomienia przedstawić uprawionemu organowi pisemne
wyjaśnienie i/lub poprawione deklaracje.
W przypadku ujawnienia w wyniku weryfikacji informacji o podmiocie
podlegającym weryfikacji, które nie spełniają określonych przez prawo wymogów
Ustawy dotyczącej zajmowania danego stanowiska, funkcjonariusz państwowy
(organ), który (jaki) powołuje na dane stanowisko odmawia podmiotowi
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podlegającemu weryfikacji mianowania na stanowisko.
W przypadku ustalenia w wyniku weryfikacji informacji o podmiocie
podlegającym weryfikacji, które nie spełniają określonych przez prawo wymogów
Ustawy dotyczącej dalszego zajmowania danego stanowiska, funkcjonariusz
państwowy (organ), który (jaki) powołuje na dane stanowisko składa odpowiednie
propozycje dotyczące niemożności dalszego zajmowania przez podmiot
podlegający weryfikacji stanowiska organu weryfikacji, poza podmiotami
podlegającymi weryfikacji, które kandydują lub zajmują stanowiska wybieralne
lub stanowiska, na które mianuje się bez ogłoszenia konkursu.
W przypadku ustalenia w wyniku weryfikacji i rozpatrzenia wyżej
wymienionych wyjaśnień, iż podmiot podlegający weryfikacji złożył fałszywe
dokumenty i/lub świadomie nieprawdziwe informacje funkcjonariusz państwowy
(organ), który (jaki) powołuje na dane stanowisko powiadamia w terminie trzech
dni o ujawnionym fakcie organy ochrony prawnej i odmawia podmiotowi
podlegającemu weryfikacji mianowania na stanowisko lub składa odpowiednie
propozycje dotyczące niemożności dalszego zajmowania przez podmiot
podlegający weryfikacji stanowiska organu weryfikacji.
Opinię o wynikach weryfikacji i sędziów sądów powszechnych zawierającą
informacje o podmiocie podlegającym weryfikacji, które nie spełniają określonych
przez prawo wymogów danej Ustawy dotyczących dalszego zajmowania przez
danego sędziego stanowiska organ weryfikacji wysyła do Najwyższej Rady
Prawnej, Najwyższej Komisji Kwalifikacyjnej Sędziów Ukrainy w terminie 3 dni
od chwili podpisania jej przez kierownika organu weryfikacji. Najwyższa Rada
Prawna, Najwyższa Komisja Kwalifikacyjna Sędziów Ukrainy rozpatrują
wskazane sprawozdanie w terminie trzech miesięcy.
Za popełnienie czynów korupcyjnych, za przedłożenie organowi weryfikacji
fałszywych dokumentów i/lub nieprawdziwych informacji podmioty podlegające
weryfikacji pociągane są do odpowiedzialności karnej, administracyjnej, cywilnoprawnej i dyscyplinarnej w trybie określonym przez prawo.
Podmioty podlegające weryfikacji, które nie przeszły weryfikacji lub nie
wyraziły zgody na przeprowadzenie weryfikacji (oprócz podmiotów podlegających
weryfikacji, które kandydują lub zajmują wybieralne stanowiska lub stanowiska,
na które mianuje się bez przeprowadzenia konkursu) zostają zwolnione przez
organ weryfikacji z zajmowanego stanowiska z pozbawieniem prawa zajmowania
jakiekolwiek stanowiska określone w art. 3 pkt. 1 w okresie 10 lat od dnia
zwolnienia.
Informacje o wynikach weryfikacji podmiotów podlegających weryfikacji,
które kandydują lub zajmują wybieralne stanowiska lub stanowiska, na które
mianuje się bez przeprowadzenia konkursu są publikowane na stronie Narodowej
Agencji ds. Służby Państwowej.
Podmioty podlegające weryfikacji wskazane w części pierwszej tego
artykułu, które zostały zwolnione z zajmowanych stanowisk na własne życzenie
zanim dana Ustawa zaczęła obowiązywać pozbawione są prawa zajmowania
jakichkolwiek stanowisk w organach władzy w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia
obowiązywania danej Ustawy.
W przypadku niewyrażenia przez podmiot podlegający weryfikacji, który
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kandydował na stanowisko, zgody na weryfikację, nie zostaje przeprowadzona
jego weryfikacja i kwestia mianowania go lub przygotowania do mianowania na
odpowiednie stanowisko nie jest rozpatrywana.
Podmiotom podlegającym weryfikacji, które kandydowały na stanowisko i
nie przeszły weryfikacji odmawia się mianowania na stanowisko.
Niniejszy artykuł nie obejmuje osób, które są uczestnikami działań
wojennych podczas prowadzenia operacji antyterrorystycznej na wschodzie
Ukrainy.
Artykuł 13. Szczegóły dotyczące zwolnienia z pracy osób, które nie przeszły
weryfikacji.
Organ weryfikacji od dnia wpłynięcia do niego sprawozdania z weryfikacji,
które potwierdza istnienie podstaw do zwolnienia podmiotu podlegającego
weryfikacji z zajmowanego przez niego stanowiska, na mocy decyzji naczelnika
(jego zastępcy) organu weryfikacji, w którym pracuje podmiot podlegający
weryfikacji, odsuwa taki podmiot podlegający weryfikacji od wykonywania
czynności, do których jest uprawniony na mocy zajmowanego stanowiska w trybie
określonym przez prawo do czasu przygotowania opinii o wynikach weryfikacji.
Podmiot podlegający weryfikacji w stosunku do którego sporządzany jest
protokół administracyjnych wykroczeń korupcyjnych, jeżeli inaczej nie stanowi o
tym Konstytucja i prawodawstwo Ukrainy, na mocy decyzji naczelnika (jego
zastępcy) organu weryfikacji, w którym pracuje podmiot podlegający weryfikacji
zostaje odsunięty od wykonywania czynności, do których jest uprawniony na
mocy zajmowanego stanowiska w trybie określonym przez prawo do czasu
zakończenia postępowania.
Przedterminowe ustanie uprawnień podmiotu podlegający weryfikacji na
stanowisku wybieralnym, ustanie uprawień podmiotu podlegający weryfikacji na
stanowisku, zwolnienie na mocy decyzji Prezydenta Ukrainy, Rady Najwyższej
Ukrainy, Gabinety Ministrów Ukrainy, zwolnienie funkcjonariusza państwowego
ze służby wojskowej związane z występowaniem ograniczeń określonych w
niniejszej ustawie oraz odsunięcie takiej osoby od wykonywania czynności, do
których jest uprawniona w przypadkach, realizuje się z uwzględnieniem
okoliczności, określonych w Konstytucji i prawodawstwie Ukrainy.
Inne podmioty podlegające weryfikacji, które nie przeszły weryfikacji, i/lub
zostały pociągnięte do odpowiedzialności za wykroczenia związane z naruszeniem
ograniczeń określonych w niniejszej Ustawie są zwalniane z pracy (służby) na
podstawie decyzji organu weryfikacji.
O zwolnieniu podmiotu podlegającego weryfikacji
ze stanowiska na
podstawie sprawozdania z weryfikacji zgodnie z niniejszą Ustawą lub w związku z
pociągnięciem podmiotu podlegającego weryfikacji do odpowiedzialności w
wyniku naruszenia ograniczeń określonych w niniejszej Ustawie, naczelnik organu
weryfikacji w terminie trzech dni w formie pisemnej powiadamia Narodową
Agencję ds. Służby Państwowej w trybie określonym przez Narodową Agencję
Ukrainy ds. Służby Państwowej o zwolnieniu podmiotu podlegającego weryfikacji
z zajmowanego stanowiska.
Ograniczenie dotyczące zakazania osobie zwolnionej ze stanowiska w
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związku z pociągnięciem do odpowiedzialności za wykroczenie korupcyjne
zajmowania się działalnością związaną z wykonywaniem funkcji państwowych,
samorządowych, lub takich, które porównywane są do takiej działalności,
ustanawia się od dnia zwolnienia podmiotu po otrzymaniu powiadomienia od
organu weryfikacji o zwolnieniu podmiotu z zajmowanego stanowiska.
Artykuł 14. Ograniczenie dotyczące podmiotów podlegających weryfikacji,
które zostały zwolnione z zajmowanych stanowisk.
Podmiotom podlegającym weryfikacji, które nie przeszły weryfikacji
zgodnie z wymogami niniejszej Ustawy w okresie 10 lat od dnia zakończenia
pracy (służby) (zwolnienia z niej) zabrania się:
1) rozgłaszania lub wykorzystywania w inny sposób dla swoich interesów
informacji, które uzyskali w związku z wykonywaniem służbowych (funkcyjnych)
czynności, do których byli uprawnieni, oprócz przypadków określonych przez
prawo;
2) reprezentowania interesów jakiejkolwiek osoby w sprawach (w tym tych,
które rozstrzygane są w sądach), w których drugą stroną jest organ (organy), w
którym (których) oni pracowali do czasu zwolnienia.
Artykuł 15. Zaskarżenie decyzji organów weryfikacji.
Centralna Komisja ds. Kontroli Skarg któregokolwiek obywatela Ukrainy
ponownie rozpatruje decyzję organu weryfikacji przyjętą wobec pracowników
centralnych organów władzy wykonawczej i posiada uprawnienia odpowiednich
organów weryfikacji.
Komisja Terytorialna ds. Kontroli Skarg któregokolwiek obywatela Ukrainy
ponownie rozpatruje decyzję organa weryfikacji przyjętą wobec pracowników
organów weryfikacji, które znajdują się na odpowiednim terytorium, poza tymi,
wobec których decyzje organa weryfikacji ponownie rozpatruje Centralna Komisja
ds. Kontroli, i posiada uprawienia właściwych organów weryfikacji.
Skargi na decyzje organów weryfikacji mogą być składane do właściwych
komisji ds. kontroli w terminie jednego roku od daty podjęcia takiej decyzji.
Decyzje organów weryfikacji mogą być zaskarżone do sądów
administracyjnych w trybie określonym przez prawo.
Artykuł 16. Ograniczenie dotyczące wykorzystywania pozycji służbowej.
Osobom, które biorą udział w weryfikacji podmiotów podlegających
weryfikacji zabrania się wykorzystywania swoich uprawnień służbowych i
związanych z tym możliwości podczas przechodzenia swojej weryfikacji i/lub
weryfikacji drugich osób, w tym:
1) niezgodnie z prawem sprzyjać podmiotom podlegającym weryfikacji
podczas przechodzenia przez nich weryfikacji;
2) niezgodnie z prawem sprzyjać dalszemu zajmowaniu stanowiska przez
podmiot podlegający weryfikacji, który nie przeszedł weryfikacji, i/lub
mianowaniu na stanowisko podmiotu podlegającego weryfikacji, który nie
przeszedł weryfikacji;
3) niezgodnie z prawem ingerować w działalność organów władzy
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państwowej lub funkcjonariuszy państwowych w związku z prowadzeniem
weryfikacji;
4) naruszać wymogi niniejszej Ustawy.
Naruszenie wymogów części pierwszej niniejszego artykułu stanowi
podstawę do zwolnienia osób określonych w części pierwszej niniejszego artykułu
z zajmowanego stanowiska w związku z naruszeniem przysięgi z pozbawieniem
prawa zajmowania jakichkolwiek stanowisk określonych w art. 3 pkt. 1 w okresie
10 lat od dnia zwolnienia.
ROZDZIAŁ ІV
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W WERYFIKACJI
Artykuł 17. Udział społeczeństwa w weryfikacji
Stowarzyszenia obywateli, ich członkowie lub uprawnieni przedstawiciele
oraz inne osoby fizyczne lub prawne mogą:
1) dostarczać wymagane do rozpatrzenia przez organ weryfikacji, organy
władzy państwowej (organy państwowe), do których kompetencji należy
przeprowadzenie weryfikacji, informacje dotyczące podmiotu podlegającego
weryfikacji, w tym o ujawnionych faktach popełnienia przez niego wykroczeń, w
terminie 14 dni od chwili upublicznienia na stronie Narodowej Agencji Ukrainy
ds. Służby Państwowej informacji o rozpoczęciu przeprowadzenia weryfikacji
wobec podmiotu polegającego weryfikacji, a wobec podmiotu, który kandyduje na
wybieralne stanowisko, w terminie 5 dni;
2) zwracać się z zapytaniem i uzyskiwać od organów władzy państwowej i
organów samorządu lokalnego w zakresie i trybie nie zabronionym przez prawo
informacje o ich działalności dotyczącej przeprowadzenia weryfikacji;
3) realizować kontrolę społeczną wypełniania niniejszej Ustawy z
wykorzystaniem przy tym takich form kontroli, które nie są sprzeczne z prawem.
Stowarzyszeniu obywateli, które ma osobowość prawną lub fizyczną nie
można odmówić udostępnienia informacji dotyczącej kompetencji podmiotów,
które wykonują działania związane z weryfikacją oraz dotyczące podstawowych
kierunków ich działalności. Taka informacja udzielana jest w porządku
określonym przez prawo.
Artykuł 18. Informowanie społeczeństwa o stanie i wynikach weryfikacji.
Po otrzymaniu powiadomienia o rozpoczęciu weryfikacji podmiotu
Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Państwowej nie później niż następnego
dnia ogłasza tę informację na stronie Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby
Państwowej.
Nie później niż jeden miesiąc od dnia podpisania opinii o wynikach
weryfikacji organy weryfikacji zobowiązane są na stronie Narodowej Agencji
Ukrainy ds. Służby Państwowej upublicznić:
listę podmiotów podlegających weryfikacji, które nie przeszły weryfikacji;
wyniki weryfikacji podmiotów podlegających weryfikacji, wobec których
już została przeprowadzona weryfikacja;
deklaracje o mieniu, dochodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych
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podmiotów podlegających weryfikacji, które przeszły weryfikację;
inne informacje określone w niniejszej Ustawie.
Organy weryfikacji powinny corocznie nie później niż 15 kwietnia ogłaszać
informację o podjętych działaniach związanych z weryfikacją.
Artykuł 19. Ochrona państwowa osób, które uczestniczą w przeprowadzeniu
weryfikacji.
Osoby, które przeprowadzają weryfikację znajdują się pod ochroną państwa.
Państwo zapewnia realizację przez organy ochrony prawnej czynności prawnych,
organizacyjno-technicznych i innych, mających na celu ochronę przed niezgodnym
z prawem zamachem na życie, zdrowie, mieszkanie i inny majątek osób, które
przeprowadzają weryfikację oraz bliskich im osób.
Ochrona państwowa innych osób, które uczestniczą w weryfikacji
realizowana jest zgodnie z Ustawą Ukrainy o zapewnieniu bezpieczeństwa osób,
które biorą udział w postępowaniu karnym.
Osoba nie może zostać zwolniona lub zmuszona do zwolnienia, pociągnięta
do odpowiedzialności prawnej lub podana ze strony kierownictwa lub pracodawcy
innym negatywnym czynnościom wpływu (przeniesienie, certyfikacja, zmiana
warunków pracy itp.) w związku z jej powiadomieniem o naruszeniu wymogów
niniejszej Ustawy przez inną osobę.
Rozdział V
KONTROLA I NADZÓR WYPEŁNIANIA NINIEJSZEJ USTAWY
Artykuł 20. Kontrola wypełniania niniejszej Ustawy.
Rada Najwyższa Ukrainy wykonuje kontrolę parlamentarną wypełniania
danej Ustawy w granicach określonych przez Konstytucję Ukrainy.
Inne organy władzy państwowej wykonują kontrolę wypełnienia danej
Ustawy w granicach uprawnień i w sposób przewidziany Konstytucją i
prawodawstwem Ukrainy.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
1. Dana Ustawa obowiązuje od dnia opublikowania.
2. Gabinet Ministrów Ukrainy :
w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie danej Ustawy:
opracuje i wniesie do rozpatrzenia przez Radę Najwyższą Ukrainy projekty
ustaw dotyczące reformy sądownictwa, o prokuraturze, o służbie bezpieczeństwa
Ukrainy, o policji, o państwowym biurze śledczym, o Gabinecie Ministrów
Ukrainy, o służbie państwowej, w których przewidziana jest zmiana uprawnień
zadań systemu organów władzy państwowej (organów państwowych) na
podstawie ogólnoeuropejskich zasad odbywania służby państwowej, zmniejszenie
liczby urzędników państwowych organów władzy państwowej (organów
państwowych) i zwiększenia tym kosztem uposażeń pracowników organów
władzy państwowej (organów państwowych).
zapewni przeprowadzenie przez organy weryfikacji weryfikację
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pracowników Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby Państwowej, centralnego
organu władzy wykonawczej z zakresu zapewnienia realizacji państwowej polityki
podatkowej i ich organów terytorialnych na miejscu;
zapewni przyjęcie aktów normatywnych określonych w niniejszej Ustawie;
uzgodni własne akty normatywne z daną Ustawą;
zapewni uzgodnienie z daną Ustawą aktów normatywnych ministerstw i
innych organów centralnych władzy wykonawczej;
zapewni przedstawienie przez organy weryfikacji projektów planu
przeprowadzenia weryfikacji pracowników tych organów do Narodowej Agencji
Ukrainy ds. Służby Państwowej;
w ciągu roku od dnia wstąpienia w życie danej Ustawy:
zapewni przeprowadzenie przez organy weryfikacje weryfikację
pracowników tych organów zgodnie z planami przeprowadzenia weryfikacji
pracowników tych organów, zatwierdzonych przez Narodową Agencję Ukrainy ds.
Służby Państwowej;
zapewni przeprowadzenie przez organy weryfikacji weryfikację konkursów
na obsadzenie wolnych stanowisk przez urzędników państwowych w tych
organach z obowiązkiem zaangażowania do udziału w pracy komisji
konkursowych przedstawicieli społecznych i przedstawicieli mediów;
podejmie działania dotyczące zmniejszenia liczby urzędników państwowych
organów władzy państwowej (organów państwowych) i zwiększenia ich kosztem
służbowych uposażeń pracowników organów władzy państwowej (organów
państwowych).
3. Narodowa Agencja Ukrainy ds. Służby Państwowej od dnia
obowiązywania danej Ustawy:
w terminie trzech miesięcy zapewni powołanie komisji centralnej i
terytorialnej ds. kontroli;
w terminie sześciu miesięcy:
zapewnieni przyjęcia aktów normatywnych określonych w niniejszej
Ustawie;
zatwierdzi plany przeprowadzenia przez organy weryfikacji weryfikację
pracowników tych organów;
uzgodni swoje akty normatywne zgodnie z dana Ustawą.
4. Wprowadzenie zmian do takich aktów prawnych:
1) W artykule 36 Kodeksu Pracy Ukrainy (Dziennik Rady Najwyższej
USRR z 1971 r. uzupełnienie do nr 50, art. 375) uzupełnić:
część pierwszą nowym punktem o następującym brzmieniu:
„9) zgodnie z ustawą”;
część drugą słowami „a w przypadku określonym w punkcie 8, osoba
podlega zwolnieniu ze stanowiska w trybie określonym w Ustawie Ukrainy o
lustracji władzy”.
2) w artykule 15 Ustawy Ukrainy o Służbie Państwowej (Dziennik Rady
Najwyższej Ukrainy z 1993 r. Nr 52, art. 490 z późniejszymi zmianami) dodać
część siódmą w następującej redakcji:
„W stosunku do osób, które kandydują na stanowisko urzędnika
państwowego, na podstawie ich pisemnej zgody przeprowadzona jest weryfikacja
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w trybie określonym w Ustawie Ukrainy o lustracji władzy. W przypadku
przyjęcia do służby państwowej w drodze konkursu taka weryfikacja
przeprowadzana jest po konkursie wobec osób, które są rekomendowane do
mianowania na dane stanowisko”;
3) uzupełnić artykuł 37 Ustawy Ukrainy o Służbie Państwowej (Dziennik
Rady Najwyższej Ukrainy z 2012 r., nr 26, art. 273 z późn. zmianami) nową
częścią o następującym brzmieniu:
„5. W stosunku do osób, które kandydują na stanowisko urzędnika
państwowego, na podstawie ich pisemnej zgody przeprowadzona jest weryfikacja
w trybie określonym w <<Ustawie Ukrainy o oczyszczeniu władzy>>. W
przypadku przyjęcia do służby państwowej w drodze konkursu taka weryfikacja
przeprowadzana jest po konkursie wobec osób, które są rekomendowane do
mianowania na dane stanowisko”
4 ) uzupełnić artykuł 5 Ustawy Ukrainy o Służbie w Organach Samorządu
Lokalnego (Dziennik Rady Najwyższej Ukrainy z 2001 r., nr 33, art. 175 z późn.
zmianami nową częścią o następującym brzmieniu:
„W stosunku do osób, które kandydują na stanowisko w samorządzie
lokalnym, na podstawie ich pisemnej zgody przeprowadzona jest weryfikacja w
trybie określonym w <<Ustawie Ukrainy o oczyszczeniu władzy>>. W przypadku
przyjęcia do służby w organach samorządu lokalnego w drodze konkursu taka
weryfikacja przeprowadzana jest po konkursie wobec osób, które są
rekomendowane do mianowania na dane stanowisko”
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy
O. TURCZYNOW

