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ЗАЯВА 

 

Згідно наказу Державної екологічної інспекції України № 357-о від 

13.09.2017 року «Про припинення державної служби Осипенко В.Г.» 

гр.Осипенка В.Г. було звільнено з посади начальника Державної екологічної 

інспекції у Полтавській області. Пістава - п.1 ч. 1 ст. 88 Закону України «Про 

державну службу» у зв'язку з поновленням на посаді державної служби особи, 

яка раніше її займала. 

Відповідно до наказу Державної екологічної інспекції України № 421-о 

від 20.11.2017 року гр.Осипенка В.Г. було поновлено на посаді начальника 

Державної екологічної інспекції у Полтавській області як особу, яка раніше її 

займала. 

Окрім того, гр. Осипенко В.Г. звертався до суду з адміністративним 

позовом про визнання протиправним, скасування наказу та поновлення на 

посаді від 30.09.2017 року, де самостійно зазначив, що був звільнений 

(наказом № 357-о від 13.09.2017 року «Про припинення державної служби 

Осипенку В.Г.») з посади начальника Державної екологічної інспекції у 

Полтавській області та просив поновити його на цій посаді.  

При розгляді зазначеного позову Одеський окружний адміністративний 

суд в постанові від 14.12.2017 року по справі 815/5158/17 також ствердив, що 

Осипенко В.Г. був звільнений з посади (відповідно до наказу 13.09.2017 року 

№ 357-о), тобто трудові відносини між ним та Державною екологічною 

інспекцією у Полтавській області на момент звільнення були закінчені. А  

Наказом Державної екологічної інспекції України від 18.12.2017р. №466-о він 

був поновлений на посаді начальника Державної екологічної інспекції у 

Полтавській області. 

Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» посада В.Г.Осипенка 

відноситься до переліку тих, що підпадають під дію цього закону. Тобто,  

п.Осипенко В.Г. мав прямий, встановлений законом, обов’язок ПЕРЕД 

ЗВІЛЬНЕННЯМ подати декларацію про доходи, як особа, уповноважена 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  



Натомість, відповідно до даних Єдиного державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, не подав відповідну декларацію, припинивши державну 

службу, чим порушив вимоги низки чинних законів України (див.нижче).  

Правове регулювання: 

Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин 

першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" 

зобов’язані подавати Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» відносить посаду, яку обіймав 

Осипенко В.Г., до переліку тих, що підпадають під дію цього закону, оскільки 

на момент звільнення Осипенко В.Г. був посадовою та службовою особою 

органу державної влади, та особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави.  Зазначена обставина встановлена у рішенні суду як факт, що не 

потребує доказування, та також самостійно визнана Осипенко В.Г. (власною 

заявою до суду з вимогою поновлення його на роботі як особи, що раніше цю 

посаду обіймала і була звільнена з посади). 

 ЗУ «Про запобігання корупції» встановлює обов’язок осіб, які займають 

відповідальне та особливо відповідальне становище, щодо подання щорічної 

декларації та декларації при звільненні незалежно від терміну, що сплинув з 

дня подання щорічної декларації.  

В декларації при звільненні зазначаються нові дані, але з охопленням 

попереднього року. 

Згідно ст.47 «Про запобігання корупції» («Облік та оприлюднення 

декларацій») подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством.  

Декларація при звільненні гр.Осипенком В.Г. до Єдиного державного  

реєстру декларацій НЕ ПОДАНА, що додатково, окрім порушення закону, 

створює високі корупційні ризики. 

За порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції»  в частині 

неподання (невчасного подання) декларації, передбачено адміністративну і 

кримінальну відповідальність,: 

 несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави, - карається штрафом, який становить від 50 до 100 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 

грн. (ч.1 статті 172-6 КУАП); 

 подання завідомо недостовірних відомостей  про майно на суму 100-250 

мінімальних заробітних плат - карається штрафом, який становить від 17 

тис. до 42,5 тис. грн. (ч.2 172-6 КУАП); 

 подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей 

або умисне НЕПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ суб’єктом декларування 

(більше ніж 344,5 тис. грн.) карається штрафом 42,5–51 тис. грн., 

громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот 

сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років ( стаття 366-1 КК ); 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran440#n440
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran440#n440
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran441#n441


 набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, 

законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само 

передача нею таких активів будь-якій іншій особі - караються 

позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з 

конфіскацією майна (368-2 ККУ). 
 

У зв’язку з тим, що неподання декларації державним службовцем є 

правопорушенням, прямо передбаченим чинним законодавством, та у зв’язку 

з тим, що гр.Оспипенком В.Г. як державним службовцем декларація при 

звільненні не подана, -  

ПРОШУ: 

1. Зареєструвати цю заяву в ЄРДР, про що повідомити заявника в 

установлений законом термін.  

2. Порушити провадження, в ході якого з’ясувати ступінь вини, 

мотиви та обсяг наслідків від порушення гр. В.Г. Осипенко 

антикорупційного законодавства. 

3. Притягти винну особу до встановленої відповідальності згідно 

визначених законодавством санкцій. 

 

«____» лютого 2018 р 

 

З повагою, 

Голова Полтавської обласної  

організації політичної партії  

«Громадсько-політичний рух 

Валентина Наливайченка «Справедливість» 

 

 

________________ Є.Мартосенко 

 


