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Про розгляд запиту  
 

За результатами розгляду Вашого запиту щодо проведення Національним 

агентством планової перевірки дотримання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – 

ВККСУ), повідомляємо. 

Відповідно до п. 2 Плану проведення перевірок Національним агентством з 

питань запобігання корупції на 2018 рік, затвердженому рішенням 

Національного агентства від 03.11.2017 № 1094, наказу Голови Національного 

агентства від 30.01.2018 № 9/18 та направлення на перевірку Національного 

агентства від 30.01.2018 № 30-22/4/18 Національним агентством з 01.02.2018 по 

16.03.2018 включно проведено планову перевірку дотримання вимог Закону 

України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у ВККСУ. 

За результатами вказаної перевірки у ВККСУ уповноваженими особами 

Національного агентства складено АКТ перевірки від 20.03.2018, яким 

встановлено порушення вимог ч. 2 ст. 49, ч. 4 ст. 53, ч. 1 ст. 56, ч. 2 та 3 ст. 58 

Закону (у редакції Закону, що діяла на час проведення перевірки).  

Також, з метою усунення виявлених порушень та проведення службового 

розслідування щодо виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню 

посадовими особами секретаріату ВККСУ вимог Закону, рішенням 

Національного агентства від 30.03.2018 № 600 Голові ВККСУ Сергію 

КОЗЬЯКОВУ внесено припис.  

Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання.  

Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, 
Національне агентство з питань запобігання корупції
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якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих 

днів з дня одержання припису (абз. 2 ч. 6 ст. 12 Закону). 

Так, про виконання припису від 30.03.2018 № 600 ВККСУ поінформувало 

Національне агентство листами від 17.04.2018 № 19-1790/18 та від 18.05.2018  

№ 19-2419/18, зокрема зазначивши про утворення комісії ВККСУ з проведення 

службового розслідування (наказ Голови ВККСУ від 17.04.2018 № 15), 

здійснення комісією заходів, передбачених Порядком проведення службового 

розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про 

запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (постанова КМУ від 13.06.2000 

№ 950) та результатів роботи комісії, складено акт.  

Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої 

є Національне агентство з питань запобігання корупції, затвердженого Рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2016 № 44, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2016 р. за  

№ 1371/29501, надсилаємо рахунок на оплату відповідних витрат від 10.09.2021  

№ 255 (додається), після оплати якого Національним агентством буде надано 

копії запитуваних Вами документів. 

 

Додаток: рахунок на оплату від 10.09.2021 № 255 – на 1 арк. 
 

 

 

В.о. керівника Управління    

документообігу та контролю                                        Галина БАЛКОВЕНКО 
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