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Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит на отримання публічної 
інформації від 18.11.2021, зареєстрований у Мін’юсті 19.11.2021 за № ПІ-ЮР-5669, та в 
межах компетенції повідомляє таке. 

На виконання витягу з протоколу № 12 пункту 2 засідання Урядового комітету з 
питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, 
охорони здоров’я, економічної, фінансової і правової політики, правоохоронної діяльності, 
паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури від 03 вересня 2020 року та у зв’язку з 
листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2020 року  № 30713/0/2-20 
проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про очищення влади» з 
метою приведення його положень у відповідність до європейських стандартів» перебуває 
на стадії доопрацювання з урахуванням пропозицій Офісу Президента України. 

Інформуємо, що станом на 22.11.2021 в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких 
застосовано положення Закону України «Про очищення влади» міститься інформація 
стосовно 654 осіб та вилучено відомості на підставі рішень судів стосовно 407 осіб. 

Згідно з Порядком складання та подання звітності про діяльність органів державної 
виконавчої служби та приватних виконавців, затвердженого наказом Міністерства юстиції 
України 23 червня 2018 року № 1979/5, в органах державної виконавчої служби 
передбачено формування звіту за формою № 1 (піврічна) «Звіт про роботу органів та осіб, 
які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (крім рішень 
про стягнення періодичних платежів)» та звіту за формою № 2 (піврічна) «Звіт про 
виконання рішень щодо стягнення періодичних платежів органами та особами, які 
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». 

Вказані форми звітності передбачають загальний облік виконавчих документів, які 
підлягали виконанню протягом визначеного звітного періоду, та суму коштів за ними, а 
отже не дають можливості виділити окремо відомості щодо кількості виконавчих 
документів про поновлення на посадах.

Крім того, повідомляємо, що 17.10.2019 Європейським судом з прав людини (далі – 
Європейський суд) було ухвалено рішення у справі «Полях та інші проти України» (заява 
№ 58812/15 та 4 інші), яке набуло статусу остаточного 24.02.2020.
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У цьому рішенні Європейський суд встановив порушення прав заявників, 
гарантованих статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 
Конвенція), зокрема у зв’язку з тим, що спосіб застосування до них заборон, передбачених 
Законом України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII, становив втручання, 
яке не було необхідним у демократичному суспільстві; та пункту 1 статті 6 Конвенції у 
зв’язку з надмірною тривалістю проваджень у справах заявників.

Загальна сума відшкодування, яку Європейський суд присудив заявникам, становить 
27 700 євро (5 000 євро відшкодування моральної шкоди кожному з п’яти заявників; та 1 
500 євро першому заявнику і по 300 євро другому – п’ятому заявникам компенсації судових 
та інших витрат).

Ознайомитись з повним текстом згаданого рішення Європейського суду українською 
мовою можна на офіційному сайті Міністерства юстиції України 
(https://minjust.gov.ua/cat_9329) та на офіційному сайті Європейського суду HUDOC 
(https://hudoc.echr.coe.int).

Додатково інформуємо, що 14.10.2021 Європейський суд ухвалив рішення у справі 
«Самсін проти України» (заява № 38977/19), у якому констатував порушення  положень 
статті 8 Конвенції з огляду на те, що спосіб застосування до заявника заходів, передбачених 
Законом України «Про очищення влади», становив втручання, яке не було необхідним у 
демократичному суспільстві.

Рішення «Самсін проти України» набуде статусу остаточного відповідно до умов, 
передбачених пунктом 2 статті 44 Конвенції, а саме:

a) якщо сторони заявлять, що вони не звертатимуться з клопотанням про передання 
справи на розгляд Великої палати; або 

b) через три місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання про передання 
справи на розгляд Великої палати не буде заявлено; або 

c) якщо колегія Великої палати відхилить клопотання про передання справи на 
розгляд Великої палати згідно зі статтею 43.

Станом на 24.11.2021 вказане рішення Європейського суду не набуло статусу 
остаточного.

Текст вказаного рішення розміщено на офіційному сайті Європейського суду HUDOC  
(http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212148).
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