
Додаток
до пункту 2.5 Порядку обробки персональних 
даних в інформаційній (автоматизованій) 
системі «Єдиний реєстр досудових 
розслідувань»
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(посада, прізвище, ім'я, по батькові 
працівника)

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
про нерозголошення персональних даних

Відповідно до статті 10 Закону України «Про захист персональних 
даних» зобов’язуюсь не допускати розголошення у будь-який спосіб 
персональних даних, які мені довірено або стали відомі у зв’язку 
з виконанням службових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

Підтверджую, що зобов’язання буде чинним після припинення 
мною діяльності, пов’язаної з обробкою персональних даних в інформаційній 
(автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань».

Попереджений, що порушення норм Закону України «Про захист 
персональних даних» тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

(дата) /'Хгатис)



Додаток 2
до Порядку проведення 
таємної перевірки доброчесності 
прокурорів в органах 
прокуратури України 
(пункт 11 розділу II)

М. № № ¥  №_
(дата)

- / /

ДОВІДКА 
про проходження таємної перевірки 

доброчесності

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про 
прокуратуру» та Порядку проведення таємної перевірки доброчесності 
прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого наказом 
Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 205,

відділом службових розслідувань управління внутрішньої безпеки 
Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України__________________

(найменування підрозділу внутрішньої безпеки)
проведено таємну перевірку доброчесності прокурора Деркача О.С., який 
(яка) працює на посаді

(прізвище, ініціали)
старшого слідчого першого слідчого відділу управління спеціальних 
розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Г енеральної 
прокуратури України.

Анкету доброчесності подано «31» січня 2017 року.
Встановлено, що до відділу службових розслідувань управління 

внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України
(найменування підрозділу внутрішньої безпеки)

інформація, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) 
тверджень, поданих прокурором у анкеті доброчесності, та містить фактичні 
дані, що можуть бути перевірені, станом на «31» липня 2017 року не 
надходила.

У зв’язку з викладеним Деркач Олександр Сергійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов (пройшла) таємну перевірку доброчесності.

Прокурор відділу 
службових розслідувань

ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
Генеральна інспекція 

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
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Додаток 2
до Порядку проведення 
таємної перевірки доброчесності 
прокурорів в органах 
прокуратури України 
(пункт 11 розділу II)

30.01.2017 № 2 ї / !  ~ 7 І ^
(дата)

ДОВІДКА 
про проходження таємної перевірки 

доброчесності

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про 
прокуратуру» та Порядку проведення таємної перевірки доброчесності 
прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого наказом 
Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 205,

відділом службових розслідувань управління внутрішньої безпеки 
Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України__________________

(найменування підрозділу внутріш ньої безпеки)

проведено таємну перевірку доброчесності прокурора
г-^ С>. £'■____________, який (яка) працює на посаді

(прізвищ е, ініціали)

старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних 
розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної 
прокуратури України.______________________________________________

(посада)

Анкету доброчесності подано «12» липня 2016 року.
Встановлено, що до відділу службових розслідувань управління 

внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України
(найменування підрозділу внутрішньої безпеки)

інформація, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) 
тверджень, поданих прокурором у анкеті доброчесності, та містить фактичні 
дані, що можуть бути перевірені, станом на «ЗО» січня 2017 року не 
надходила.

У зв’язку з викладеним ^  ± Си г ̂   ̂̂  ^_____
^  (прізвищ е, ім'я, по ба ^ ^ б в і)

пройшов (пройшла) таємну перевірку доброчесності.

Прокурор відділу 
службових

-чНОГО ПРОКУРОРА
Генеральна інспекція 

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

2 2 ШОВ 2021
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Додаток 2
до Порядку проведення 
таємної перевірки доброчесності
прокурорів в органах 
прокуратури України 
(пункт 11 розділу II)

01.08.2018 №25/2-16-11151ра-18

ДОВІДКА 
про проходження таємної перевірки 

доброчесності

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про 
прокуратуру» та Порядку проведення таємної перевірки доброчесності 
прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого наказом 
Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року № 205, відділом 
службових розслідувань управління внутрішньої безпеки Генеральної 
інспекції Генеральної прокуратури України проведено таємну перевірку 
доброчесності прокурора Деркача О.С., який (яка) працює на посаді 
старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу 
управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Анкету доброчесності подано 29 січня 2018 року.
Встановлено, що до в і л л і л у  службових розслідувань управління 

внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України 
інформація, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) 
тверджень, поданих прокурором у анкеті доброчесності, та містить фактичні 
дані, що можуть бути перевірені, станом на 01 серпня 2018 року не надходила.

У зв’язку з викладеним, Деркач Олександр Сергійович пройшов 
(пройшла) таємну перевірку доброчесності.

Прокурор відділу службових розслідуван' 
управління внутрішньої безпеки 
Г енеральної інспекції 
Генеральної прокуратури України

ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
Генеральна інспекція 

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Деркач О.С.

03.1997 - 05.1997

05.1997 - 02.1998

02.1998 - 10.2000 

10.2000-06.2009 

06.2009 - 07.2009

07.2009-07.2010

07.2010- 12.2010

12.20 10 -  11.2012

11.2012-04.2013

04.2013 - 10.2013

10.2013 - 07.2014 

07.2014- 12.2014

ВИТЯГ 
з біографічної довідки 

Деркача Олександра Сергійовича

обіймав наступні посади:
- служба в органах внутрішніх справ МВС України в 

Луганській області
- служба в органах внутрішніх справ МВС України в 

Луганській області
- слідчий в органах внутрішніх справ МВС України в 

Луганській області
- старший слідчий прокуратури м. Первомайська Луганської 

області
- слідчий в особливо важливих справах другого слідчого 

відділу управління з розслідування кримінальних справ 
слідчими Генеральної прокуратури України Головного 
управління з розслідування особливо важливих справ 
Генеральної прокуратури України

- слідчий в особливо важливих справах другого слідчого 
відділу управління з розслідування особливо важливих справ 
Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України

- слідчий в особливо важливих справах другого слідчого 
відділу управління з розслідування кримінальних справ 
слідчими Генеральної прокуратури України Головного 
управління з розслідування особливо важливих справ 
Генеральної прокуратури України

- слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування 
кримінальних справ у сфері економіки управління з 
розслідування кримінальних справ слідчими Генеральної 
прокуратури України Головного управління з розслідування 
особливо важливих справ Генеральної прокуратури України

- слідчий в особливо важливих справах Першого слідчого 
відділу слідчого управління Головного управління з 
розслідування особливо важливих справ Генеральної 
прокуратури України

- старший слідчий в особливо важливих справах Першого 
слідчого відділу слідчого управління Головного управління з 
розслідування особливо важливих справ Генеральної 
прокуратури України

- старший слідчий в особливо важливих справах першого 
слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого 
управління Генеральної прокуратури України

- старший слідчий в особливо важливих справах першого 
слідчого відділу управління з розслідування особливо 
важливих справ Головного слідчого управління Генеральної 
прокуратури України



12.2014 -  06.2016 - старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого
відділу управління спеціальних розслідувань Головного 
слідчого управління Генеральної прокуратури України

06.2016- 10.2016 - старший слідчий в особливо важливих справах другого
слідчого відділу управління спеціальних розслідувань 
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної 
прокуратури України

10.2016-07.2018 - старший слідчий в особливо важливих справах першого
слідчого відділу управління спеціальних розслідувань 
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної 
прокуратури України

07.2018-08.2019 - старший слідчий в особливо важливих справах першого
слідчого відділу управління спеціальних розслідувань 
Генеральної прокуратури України

08.2019-01.2020 - заступник начальника першого слідчого відділу управління
спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України

01.2020-07.2020 - прокурор першого відділу процесуального керівництва
Департаменту процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими 
протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального 
прокурора

07.2020-т.ч . - прокурор першого відділу процесуального керівництва
Департаменту організації, процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та підтримання публічного 
обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, 
вчинені у зв’язку із масовими протестами 
у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора

Департамент кадрової роботи 
та державної служби

» жовтня 2021 року



ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Н А К А З
№ $06  &

« ИГ» серпня 2019 року м. Київ

Керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру», 

Н А К А З У Ю :

призначити старшого радника юстиції Деркача Олександра Сергійовича 
на посаду заступника начальника першого слідчого відділу управління 
спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, звільнивши його з 
посади старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого 
відділу управління спеціальних розслідувань Г енеральної прокуратури 
України.

Оклад згідно із штатним розписом.
Зберегти йому встановлену за попередньою посадою відсоткову надбавку 

з урахуванням надбавок за класний чин та вислугу років.

Підстава: заява Деркача О.С., рекомендація начальника управління 
Горбатюка С.В., згода заступника Генерального прокурора Кізя С.М.

Генеральний прокурор України Ю. Луценко


