
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про очищення влади»  

 

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства 

 

 

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

 

Закон України «Про очищення влади» 

 

Стаття 1. Основні засади очищення влади 

… 

3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим 

Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади 

(люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах 

першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а 

також особи, які не подали у строк, визначений цим Законом, 

заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону. 

… 

 

Стаття 1. Основні засади очищення влади 

… 

3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим 

Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади 

(люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах 

першій, другій, четвертій, восьмій та дев’ятій статті 3 цього 

Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим 

Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього 

Закону. 

… 

Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади (люстрації) 

… 

8. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього 

Закону, застосовується до осіб, перевірка стосовно яких 

встановила недостовірність відомостей щодо наявності майна 

(майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній 

рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру, складених за формою, що 

встановлена Законом України "Про засади запобігання і 

протидії корупції", та/або невідповідність вартості майна 

(майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, 

набутого (набутих) за час перебування на посадах, 

визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього 

Закону, доходам, отриманим із законних джерел. 

Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади (люстрації) 

… 

8. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього 

Закону, застосовується до осіб, перевірка стосовно яких 

встановила недостовірність відомостей щодо наявності майна 

(майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній 

рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру, складених за формою, що 

встановлена Законом України "Про засади запобігання і 

протидії корупції", та/або невідповідність вартості майна 

(майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, 

набутого (набутих) за час перебування на посадах, 

визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього 

Закону, доходам, отриманим із законних джерел. 
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9. Суди загальної юрисдикції при прийнятті рішень у 

справах та щодо осіб, передбачених частинами п’ятою - 

сьомою цієї статті, застосовують положення цього Закону та 

встановлюють заборону, передбачену частиною четвертою 

статті 1 цього Закону, а також подають відповідне рішення 

Державній судовій адміністрації України для його надсилання 

до Міністерства юстиції України та внесення відомостей до 

Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано 

положення Закону України "Про очищення влади". 

10. При постановленні вироків у справах та щодо осіб, 

передбачених частинами п’ятою - сьомою цієї статті, суди 

призначають заборону, передбачену частиною четвертою 

статті 1 цього Закону, як основне або додаткове покарання 

відповідно до положень Кримінального кодексу України. У 

разі призначення заборони, передбаченої частиною четвертою 

статті 1 цього Закону, як додаткового покарання строк такої 

заборони становить п’ять років. 

 

 

9. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 

цього Закону, застосовується до осіб, які у період з 22 

лютого 2014 року по 20 травня 2019 року були призначені 

(обрані) на будь-яку посаду (посади), передбачену у 

пунктах 1-10 частини першої статті 2, частині першій та 

пунктах 1-8 частини другої статті 3 цього Закону. 

10. Суди загальної юрисдикції при прийнятті рішень у 

справах та щодо осіб, передбачених частинами п’ятою - 

сьомою цієї статті, застосовують положення цього Закону та 

встановлюють заборону, передбачену частиною четвертою 

статті 1 цього Закону, а також подають відповідне рішення 

Державній судовій адміністрації України для його надсилання 

до Міністерства юстиції України та внесення відомостей до 

Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано 

положення Закону України "Про очищення влади". 

11. При постановленні вироків у справах та щодо осіб, 

передбачених частинами п’ятою - сьомою цієї статті, суди 

призначають заборону, передбачену частиною четвертою 

статті 1 цього Закону, як основне або додаткове покарання 

відповідно до положень Кримінального кодексу України. У 

разі призначення заборони, передбаченої частиною четвертою 

статті 1 цього Закону, як додаткового покарання строк такої 

заборони становить п’ять років. 

 


