
Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011 факс: 280-26-03

В ід .

Богатир В.
1Ьі+гецие8І-94051 -73а968еа@ 
dostup.pravda.com.ua

Ваш інформаційний запит стосовно прокурора Офісу Генерального 
прокурора Деркача О.С. розглянуто.

Роз’яснюємо, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими 
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в 
процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 
цим Законом.

Визначальним для публічної інформації є те, що вона повинна бути 
заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним 
суб’єктом владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків.

Закон не передбачає вивчення матеріалів, проведення перевірок, 
з’ясування обставин за наведеними запитувачами критеріями, а відтак і 
створення нової інформації.

З урахуванням викладеного повідомляємо, що 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 
Деркач О.С. відповідно до рішення шостої кадрової комісії від 21.12.2019 № 32 з 
урахуванням результатів проведення співбесіди з метою виявлення відповідності 
прокурора вимогам професійної компетентності, професійної етики та 
доброчесності успішно пройшов атестацію.

Також інформуємо, що за даними автоматизованої системи розподілу 
дисциплінарних скарг у період з 18.07.2017 (з початку роботи вказаної системи) 
по даний час дисциплінарні скарги про вчинення прокурором Деркачем О.С. 
дисциплінарного проступку до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів, третьої кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг про 
вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення 
дисциплінарного провадження щодо прокурорів, кадрової комісії з розгляду
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дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та 
здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурорів не надходили. 
Відповідно рішення про притягнення прокурора Деркача О.С. до дисциплінарної 
відповідальності не приймалися. До Ради прокурорів України скарги стосовно 
прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту 
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 Деркача О.С. також не надходили та не розглядались.

Одночасно направляємо витяг з біографічної довідки Деркача О.С. та 
копію наказу Генерального прокурора від 15.08.2019 № 706-ц про його 
призначення на посаду заступника начальника першого слідчого відділу 
управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Інформуємо, що відповідно до розпорядження Департаменту охорони 
державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України прокурор першого 
відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва 
досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у 
кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими 
протестами у 2013-2014 роках, Деркач О.С. з 17.07.2018 має допуск до державної 
таємниці за формою 2 (два).

Щодо надання посадової інструкції прокурора підрозділу Деркача О.С. 
повідомляємо, що видання посадових інструкцій для прокурорів законодавчими 
та відомчими актами не передбачено.

Водночас направляємо копію Положення про Департамент 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, затвердженого наказом Генерального прокурора від 31.08.2021 
№ 279, яким визначено повноваження прокурорів Департаменту, у тому числі 
Деркача О.С.

Щодо надання матеріалів таємної перевірки доброчесності прокурора 
Офісу Генерального прокурора Деркача О.С. повідомляємо, що відповідно до 
пункту 1 розділу II Порядку проведення таємної перевірки доброчесності 
прокурорів в органах прокуратури України затвердженого наказом Генеральної 
прокуратури України 16.06.2016 № 205 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17.06.2016 за № 875/29005 (далі -  Порядок), кожний прокурор з 
метою виконання вимог ч. 5 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» 
зобов’язаний щороку до 01 лютого подавати до підрозділу внутрішньої безпеки 
власноруч заповнену анкету доброчесності прокурора за формою, затвердженою 
наказом Генерального прокурора України від 16.06.2016 № 205 (далі -  Анкета).

Згідно з п. 11 розділу II Порядку у разі ненадходження до підрозділу 
внутрішньої безпеки інформації, зазначеної у пункті 8 цього розділу, протягом 6 
місяців після розміщення інформації про прокурора в порядку, зазначеному в 
пункті 6 цього розділу, твердження прокурора в Анкеті вважаються 
достовірними, а прокурор - таким, що пройшов таємну перевірку доброчесності,



про що уповноваженою особою складається довідка про проходження таємної 
перевірки доброчесності, копія якої долучається до особової справи. (Наведено 
попередню редакцію п. 11 Порядку, яка діяла на момент складання довідок про 
проходження таємної перевірки доброчесності упродовж 2016-2019 років).

Наказом Генеральної прокуратури України від 24.06.2019 № 105, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.07.2019 за № 762/33733, 
внесені зміни до Порядку, згідно з якими скасовано довідку про проходження 
таємної перевірки доброчесності.

Відповідно до пункту 6 розділу II Порядку Анкети прокурорів 
підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури 
України та перебувають у вільному доступі для перегляду. До Генеральної 
інспекції інформація, яка могла свідчити про недостовірність тверджень, 
поданих прокурором Деркачем О.С. у анкеті доброчесності не надходила, у 
зв’язку з чим службові розслідування під час таємної перевірки доброчесності не 
призначались та не проводились.

Довідки про успішне проходження таємної перевірки доброчесності 
Деркачем О.С. підрозділом внутрішньої безпеки складено 30.01.2007, 21.08.2017 
та 01.08.2018 (копії надаємо).

Відповідно до даних довідника організаційної структури Єдиного 
реєстру досудових розслідувань співробітник Офісу Генерального прокурора 
Деркач О.С. мав доступ до вказаної інформаційної системи, який він отримав 
15.11.2012 як працівник Генеральної прокуратури України.

На виконання наказу Генерального прокурора України № 77 від 
26.07.2014 «Про затвердження Порядків обробки персональних даних в органах 
прокуратури України» всі працівники правоохоронних органів, у т.ч. органів 
прокуратури, при отриманні доступу до персональних даних у інформаційній 
системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань» надають письмові 
зобов’язання про нерозголошення персональних даних.

На підставі вищевикладеного надаємо копію письмового зобов’язання 
про нерозголошення персональних даних Деркача О.С.

Одночасно роз’яснюємо, що відповідно до ст. 45 Закону України «Про 
запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування», у тому числі прокурори, зобов’язані щорічно до 
1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного 
агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за 
формою, що визначається Національним агентством.

Щодо надання наявних в особових справах прокурора копій декларацій 
про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан Деркача О.С. 
інформуємо наступне.

Згідно положень ст. 32 Конституції України не допускається збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без 
її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та прав людини.



Статтею 14 Закону «Про захист персональних даних» передбачено, що 
поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або 
уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише 
(якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини.

Відповідно до ст. ст. 6, 7 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься, в числі іншого, 
конфіденційна інформація -  інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 
юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може 
поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 
передбачених ними умов.

Згідно приписів вищевказаних положень, а також ч. 1 ст. 47 Закону 
України «Про запобігання корупції» інформацією з обмеженим доступом є 
зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, 
унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, 
місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається 
інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації 
(крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт), номера 
рахунку в банківській чи іншій фінансовій установі.

Таким чином, запитувані Вами документи містять інформацію з 
обмеженим доступом, зокрема, конфіденційну інформацію, та стосується 
інтересів третіх осіб, які не давали дозвіл на її розголошення.

Пунктом 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
передбачено можливість обмеження доступу до інформації в інтересах 
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з 
метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для 
охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Розголошення вищевказаної інформації з обмеженим доступом, яка є у 
запитуваних Вами документах, може спричинити істотну шкоду репутації та 
правам осіб, які не давали згоду на розголошення конфіденційних даних 
стосовно себе та членів сім’ї, у тому числі -  у виді обмеження передбаченого 
Конституцією України права на невтручання в особисте і сімейне життя.

Зазначені обставини свідчать, що шкода від оприлюднення такої 
інформації, переважає суспільний інтерес в її отриманні.

З огляду на викладене, надаємо копії наявних в особовій справі 
декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан 
прокурора Деркача О.С. щодо себе та членів своєї сім’ї за 2002-2015 роки із 
вилученням вищевказаних відомостей з обмеженим доступом.

Електронні декларації з починаючи з 2016 року перебувають у вільному 
доступі на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання 
корупції, яке відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» здійснює 
їх перевірку, в зв’язку з чим Ваш запит, відповідно до вимог частини 3 статті 22



Закону України «Про доступ до публічної інформації», в цій частині скеровано 
до Національного агентства з питань запобігання корупції для розгляду за 
належністю.

Надати іншу запитувану інформацію в порядку Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» не є можливим.

У разі незгоди з отриманою відповіддю, відповідно до статті 23 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право оскаржити її до 
керівництва Офісу Генерального прокурора або до суду

Начальник відділу розгляду 
запитів на публічну інформацію М. Бурдейна


