
 
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ТА 
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бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,  

тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,  

тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,  

офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua 

 

На б/н  від 29.07.2020 

                                                                              Сергію 
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Національне агентство розглянуло Ваш лист щодо можливого подання 
недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2019 рік, 
поданої Сидоренком О.М. як кандидатом на посаду директора Державного 
навчального закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва».  

Повна перевірка декларації проводиться відповідно до ст. 50 Закону 

України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Порядку проведення 
контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом 
Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20 (далі – Порядок). 

Відповідно до п. 2 Порядку декларація – декларація особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у тому числі 
остання виправлена декларація), що подана відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 45 Закону. 

Також згідно з положеннями ст. 1726 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та ст. 3661 Кримінального кодексу України суб’єктами 
правопорушень, передбачених цими статтями, є особи, які відповідно до ч. 1 та                

ч. 2 ст. 45 Закону зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Тобто кримінальної чи адміністративної відповідальності за подачу 
недостовірних відомостей у декларації кандидата на посаду згаданими Кодексами 
не встановлено. 

Враховуючи вищезазначене, у Національного агентства немає підстав для 
проведення повної перевірки декларації кандидата на посаду, поданої 
Сидоренком О.М. 
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Оскільки відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 58 Закону інформація про результати 
спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо 
вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю, у Національного 
агентства відсутні правові підстави для надання інформації щодо результатів 
проведення стосовно Сидоренка О.М. спеціальної перевірки.  

 

 

В.о. керівника Управління   

проведення спеціальних перевірок  
та моніторингу способу життя          Олександр АМПЛЕЄВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віктор Шевченко (044) 200 06 97 
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