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Скріншоти офіційної відповіді міністерства

ЧИ ЗДАТНА ТАКА ВЛАДА ЗМІНИТИ КРАЇНУ?

Головною метою громадянської організації «Поступ» 
є побудова ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ і тому ми готові підтри-
мати будь-яку владу, що йде таким шляхом. Аналізуючи 
досвід успішних країн, ми взяли головне і сформували в 
Доктрині «Громадянська Республіка» план першочерго-
вих реформ, який і довели новій владі для втілення. Ми 
створили цикл відповідних матеріалів (номери газети 
з №821 по №834), щоб більш детально розтлумачити 
даний план реформ. Особливо звертаємо увагу, що це 
не наші розробки, а світовий досвід успішних країн, 
який вже перевірений часом.

 Дані матеріали з конкретними практичними реко-
мендаціями в газеті «Громадянська Республіка» ми над-
силали до вищих державних посадовців нової влади 
України, а саме: Президенту України, Прем’єр-міністру 
України, та Голові Верховної ради України! І ось на необ-
хідні умови щодо реформ в країні, що запропоновані в 
газеті «Громадянська Республіка» №827, ми отримали 
відповідь від Міністерства Юстиції, хоча чекали відпо-
відь від Президента України і його принципової позиції, 
як голови держави. Бо якщо Президент не знає, як і куди 
рухатися, то марно очікувати дива від кабінету міністрів 
України. 

Пропонуємо Вам спочатку прочитати те що ми пропо-
нували владі, а потім відповідь від неї, звісно, якщо Вам 
вистачить сили волі дочитати цю відповідь до кінця. І 
самі зробіть висновок чи здатна така Влада подолати 
корупцію. 

УРИВОК З ГАЗЕТИ 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» №827
УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 7-Й ВИПУСК

Реформа правоохоронної системи
Ліквідація корупції

При реформуванні правоохоронної системи, в 
першу чергу необхідно вирішити проблему коруп-
ції. Ми виходимо з наступного принципу: якщо влада 
протягом шести місяців не ліквідує корупцію, то вона 
(влада), або не хоче цього робити, або не є владою.

Для досягнення мети — ліквідації корупції в Укра-
їні, необхідно як мінімум:

1. Політична воля влади, яка може, на приклад, 
бути реалізована через створення антикорупційного 
органу, що підкорядковуватиметься верховній владі, 
яка за нього і має відповідати. Якщо влада скаже, 
що антикорупційний орган погано працює, то вона є 
нікчемною і її слід прибрати.

2. Очищення влади від корупціонерів.
3. Відділення бізнесу від влади.
4. Підвищення мінімальної заробітної плати 

чиновникам до рівня не менше ніж в 2-3 рази вище, 
від середньої зарплати у країні. Одночасне дотри-
мання жорсткого контролю відповідності доходів 
чиновників їх витратам. Їх невідповідність має вести 
до неминучого покарання. Сам факт невідповідності – 
це кримінальний злочин.

5. Максимальне спрощення системи отримання 
дозволів, погоджень та інших регуляторних функцій 
держави.

6. Застосування моральних чинників впливу.
7. Широке залучення громадськості до контролю.
8. Провокування хабарів та запровадження (при 

необхідності) комісійних за надання інформації про 
хабарників.

Саме реалізація зазначених позицій і становитиме 
суть перших кроків у боротьбі з корупцією.

Без них подолати корупцію неможливо. Реалізу-
вати ці позиції може тільки влада, яка буде мати саме 
бажання і волю навести порядок у країні.
________________________________________________

ВІДПОВІДЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
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Щодо надання роз’яснень
 
 
Міністерством юстиції України розглянуто Ваш лист, 

адресований Президенту України Володимиру Зелен-
ському, надісланий до Міністерства юстиції України 
листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24 
грудня 2019 року

№ 31566/0/2-19 (вх. № 16643-4-19 від 26 грудня 
2019 року) щодо розгляду відомостей, викладених в 
газеті «Громадянська республіка» № 827, та в межах 
компетенції повідомляється таке.

16 жовтня 2014 року набрав чинності Закон України 
«Про очищення влади» (далі – Закон), метою якого є 
визначення правових та організаційних засад про-
ведення очищення влади (люстрації) для захисту та 
утвердження демократичних цінностей, верховенства 
права та прав людини в Україні.

Закон визначає правові та організаційні засади 
проведення очищення влади (люстрації) для захисту 
та утвердження демократичних цінностей, верховен-
ства права та прав людини в Україні.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону очищення 
влади (люстрація) – це встановлена Законом або 
рішенням суду заборона окремим фізичним особам 
обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім 
виборних посад) в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування.

Статтею 2 Закону визначено перелік посад, щодо 
яких здійснюються заходи з очищення влади (люстра-
ції) на підставі критеріїв, визначених статтею 3 Закону, 
за умови відповідності яким до особи можуть бути 
застосовані такі заборони.

Так, відповідно до статті 2 Закону, заходи з очи-
щення влади здійснюються, зокрема, щодо членів 
Вищої ради правосуддя, членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, суддів, Голови Державної судо-
вої адміністрації України, його першого заступника, 
заступника; начальницького складу органів внутрішніх 
справ, центрального органу виконавчої влади, який 
реалізує державну політику у сфері виконання кри-
мінальних покарань, Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну податкову та/або митну політику, 
податкової міліції, центрального органу виконавчої 
влади, який забезпечує формування та реалізує дер-

жавну політику у сфері цивільного захисту, а також 
щодо осіб, які претендують на зайняття вищевказаних 
посад.

Відповідно до абзацу першого частини четвертої 
статті 5 Закону організація проведення перевірки осіб 
(крім осіб, зазначених в абзацах другому та третьому 
цієї частини) покладається на керівника відповідного 
органу, до повноважень якого належить звільнення з 
посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка.

Абзацом другим частини четвертої статті 5 Закону 
передбачено, що організація проведення перевірки 
суддів покладається на голову суду, в якому працює 
суддя.

Згідно з абзацом третім частини четвертої статті 
5 Закону організація проведення перевірки членів 
Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, Центральної виборчої комісії, Наці-
ональної ради України з питань телебачення і радіо-
мовлення покладається на керівника органу, в якому 
працює особа.

Проведення перевірки посадових та службових осіб 
органів державної влади та органів місцевого само-
врядування здійснюється у строки, визначені Планом 
проведення перевірок відповідно до Закону України 
«Про очищення влади», затвердженим розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 
року № 1025-р (далі – План), та відповідно до вимог 
Порядку проведення перевірки достовірності відомос-
тей щодо застосування заборон, передбачених части-
нами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 
очищення влади», затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

Водночас звертаємо увагу, що зазначені у зверненні 
відомості не містять інформації про конкретну поса-
дову (службову) особу щодо поширення на неї перед-
бачених Законом заборон на підставі визначених стат-
тею 3 Закону критеріїв здійснення очищення влади 
(люстрації), за умови відповідності яким до особи 
можуть бути застосовані такі заборони.

Разом з цим повідомляємо, що згідно з положен-
нями абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1 
Закону України «Про запобігання корупції» спеціально 
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції 
є органи прокуратури, Національної поліції, Націо-
нальне антикорупційне бюро України, Національне 
агентство з питань запобігання корупції.

Відповідно до частини першої, другої та третьої 
статті 4 Закону України

«Про запобігання корупції» центральним органом 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забез-
печує формування та реалізує державну антикоруп-
ційну політику є Національне агентство з питань запо-
бігання корупції (далі – Національне агентство).

Національне агентство, у межах, визначених цим та 
іншими законами, є відповідальним перед Верховною 
Радою України і підконтрольним їй та підзвітний Кабі-
нету Міністрів України.

Національне агентство утворюється Кабінетом Міні-
стрів України відповідно до Конституції України, цього 
та інших законів України.

Питання діяльності Національного агентства у Кабі-
неті Міністрів України представляє Голова Національ-
ного агентства.

Повноваження Національного агентства визначені 
положеннями статті 11Закону України «Про запобі-
гання корупції».

Додатково інформуємо, що втручання державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових 

і службових осіб, політичних партій, громадських 
об’єднань, інших осіб в діяльність

 
Національного агентства з виконання покладених 

на нього обов’язків забороняється (частина четверта 
статті 9 Закону України «Про запобігання корупції»).

Крім того, з метою очищення влади від корупції 
та зміцнення законності було створено Національне 
антикорупційне бюро України.

Створення та запуск Національного антикорупцій-
ного бюро України було однією з вимог Міжнародного 
валютного фонду та Європейської комісії для лібералі-
зації візового режиму України з Європейським Союзом.

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України ухва-
лила Закон України «Про Національне антикорупційне 
бюро України» № 1698-VII.

16 квітня 2015 року Президентом України видано 
Указ № 217/2015 «Про утворення Національного анти-
корупційного бюро України».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Націо-
нальне антикорупційне бюро України» Національне 
антикорупційне бюро України (далі – Національне 
бюро) є державним правоохоронним органом, на який 
покладається попередження, виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття корупційних правопору-
шень, віднесених до його підслідності, а також запо-
бігання вчиненню нових.

Завданням Національного бюро є протидія кримі-
нальним корупційним правопорушенням, які вчинені 
вищими посадовими особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, та становлять загрозу національній безпеці, 
а також вжиття інших передбачених законом заходів 
щодо протидії корупції.

Однією з визначених у статті 4 Закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро України» гарантій 
незалежності Національного бюро є заборона неза-
конного втручання у його діяльність державних орга-
нів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадо-
вих і службових осіб, політичних партій, громадських 
об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб.

Згідно з частиною першою статті 26 Закону Укра-
їни «Про Національне антикорупційне бюро України» 
контроль за діяльністю Національного бюро здійсню-
ється комітетом Верховної Ради України, до предмету 
відання якого відноситься боротьба з корупцією і 
організованою злочинністю, в порядку, визначеному 
Конституцією України, Законом України «Про демокра-
тичний цивільний контроль над Воєнною організацією 
і правоохоронними органами держави», цим та іншими 
законами України.

Також з метою забезпечення прозорості та цивіль-
ного контролю за діяльністю при Національному бюро 
утворюється Рада громадського контролю у складі 15 
осіб, яка формується на засадах відкритого та прозо-
рого конкурсу (частина перша статті 31 Закону України 
«Про Національне антикорупційне бюро України»).

Водночас інформуємо, що листи міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади не є норма-
тивно-правовими актами, вони мають інформаційний 
характер і не встановлюють правових норм.

Заступник Міністра Валерія КОЛОМІЄЦЬ

Юна Яригіна
233 65 17

ЧИ ЗДАТНА ТАКА ВЛАДА ЗМІНИТИ КРАЇНУ? ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

mailto:gazeta%40postup.org.ua?subject=

