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Навчальний посібник містить найважливіші чинні нормативно-правові акти з питань 

запобігання корупції та очищення влади станом на 31.05.2016, також  у ньому викладено 

питання та відповіді з посиланням на нормативно-правові акти, що є обов’язковими для 

вивчення особовим складом Збройних Сил України. 

Рекомендовано для використання учасниками навчального процесу, юристами, 

військовослужбовцями та іншими зацікавленими особами з метою формування поглиблених 

знань щодо запобігання корупції, очищення влади та фінансового контролю у воєнній сфері 

України. Посібник буде корисним командирам (начальникам), викладачам, слухачам, 
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цікавhиться запобіганням корупції, очищенням влади та фінансовим контролем у воєнній 

сфері України. 
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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

 

А 

Адміністративне розслідування – це розслідування правопорушення, що проводиться 

призначеним командиром офіцером для встановлення конкретних обставин проступків, а 

також подій і фактів, які не мають ознак злочину. 

(Саганюк Ф.В., Філімонов А.Я. Правознавство: опорні конспекти та схеми. –К.: ГШ ЗС 

України, 1994. – с. 69) 

 

Адміністративне судочинство – діяльність адміністративних судів щодо розгляду і 

вирішення адміністративних справ. 

(Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради. – 2005. - 

№ 2747-IV) 

 

Арешт – покарання у вигляді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і 

встановлюється на строк від 1 до 6 місяців. 

(Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №25-26. – ст.. 60)  

 

Б 

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні 

права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім 

осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому 

числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від 

зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 

правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, 

опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта. 

(Стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII) 

 

В 

Військова дисципліна - це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями 

порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України  

(Дисциплінарний статут Збройних Сил України, затверджений законом України від 

24.03.1999 зі змінами)   

 

Військова служба - державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній 

діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов'язаній із 

захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу 

державної служби.  

(Частина перша статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 

25.03.1992,  № 2232-XII із змінами // ВВРУ. -1992. -№ 27) 

 

Виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови. 

(Стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII) 

 

Військова служба правопорядку - спеціальне правоохоронне формування у складі 

Збройних Сил України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни 

серед військовослужбовців Збройних Сил України у місцях дислокації військових частин, у 

військових навчальних закладах, установах та організаціях (далі - військові частини), 

військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим 

правопорушенням у Збройних Силах України, їх припинення; для захисту життя, здоров'я, 

прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозобов'язаних під час проходження 

ними зборів, працівників Збройних Сил України; для виявлення, припинення та 

розслідування корупційних правопорушень, вчинених військовими посадовими особами 

Збройних Сил України, а також для захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та 

інших протиправних посягань, а так само для участі у протидії диверсійним проявам і 

терористичним актам на військових об'єктах. 

(Стаття 1 Закону України «Про Військову службу правопорядку у Збройних силах України» 

від 7 березня 2002 року №3099-ІІІ // ВВРУ. -2002. №32. – С.225)  

 

Військове командування – Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів 

збройних сил України, оперативні командування, командування військових об’єднань, 

з’єднань, частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань 

(Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII) 

 

Військове майно – це державне майно, закріплене за військовими частинами, закладами, 

установами та організаціями Збройних Сил України (далі - військові частини). До 

військового майна належать будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, 

бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, 

аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, 

хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо.  

(Закон України «Про правовий режим майна Збройних Сил України» від 21.09.1999 № 1075-

XIV) 

 

Військовий правопорядок – заснований на нормах права порядок у збройних силах. В 

Україні нормативною основою військового правопорядку є військове законодавство, як 

складова частина єдиної системи законодавства. Військовий правопорядок забезпечується не 

тільки нормативними актами, а й реальним гарантованим їх виконанням. За порушення 

відповідних норм і правил винні особи притягаються до юридичної відповідальності. 

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.. – К.: 

Українська енциклопедія, 1998. – т.1: А-Г. –С. 464) 
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Військовозобов’язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил 

України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із 

забезпечення оборони держави. 

(Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII) 

 

Військовослужбовці – особи, які проходять військову службу  

(Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII) 

 

Внутрішня служба - це система заходів, що вживаються для організації повсякденного 

життя і діяльності військової частини, підрозділів та військовослужбовців згідно з цим 

Статутом та іншими нормативно-правовими актами. 

(Статут Внутрішньої служби Збройних Сил України від 24.03.1999 р. №548-XIV) 

 

Воєнна сфера – це система воєнно-політичних, воєнно-економічних, воєнно-правових та 

воєнно-соціальних інститутів, функціонування яких регулюється та реалізується воєнною 

організацією України. 

(Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Аеро-2013. Повітряне і 

космічне право», Пасіка С.П. «Поняття корупції у воєнній сфері» с.59-62, Київ 22 листопада 

2013 р.) 

 

Г 

Генеральний прокурор – призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та 

звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити 

недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. 

Строк повноважень Генерального прокурора України – п’ять років.  

(Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. -№30. – ст.. 14)  

 

Грошовий сурогат – будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від 

грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з 

метою здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних цінностей. 

(Про Національний банк України: Закон України №679-XIV від 20.05.1999 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. -№29. – ст.. 238) 

 

Д 

Державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність 

експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших державних закладів відповідної 

спеціалізації, що входять до сфери управління Установи. 

(Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 №3792 – 

ХІІ із змінами)  

 

Дізнання – форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування 

кримінальних проступків. 

(Кримінальний процесуальний кодекс УкраїниВерховна Рада України; Кодекс України, Закон, 

Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI) 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17
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Документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її 

збереження та передавання у часі та просторі. 

(Стаття 1 Закону України «Про інформацію» від 16.11.1992 №2657-ХІІ) 

 

Досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту 

внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

(Кримінальний процесуальний кодекс України, ВР України, від 13.04.2012 р., № 4651-VI) 

 

Доходи від злочину - будь-яке майно, придбане або отримане безпосередньо чи 

опосередковано в результаті вчинення будь-якого злочину. 

(Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої 

злочинності. Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року) 

 

З 

Законність – це комплексне політико-правове явище, що відображає правовий характер 

організації суспільного життя, органічний зв'язок права і влади, права і держави. Це 

правовий режим у державі, за якого діяльність державних органів, юридичних і фізичних 

осіб здійснюється відповідно до вимог закону. 

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.. – К.: 

Українська енциклопедія, 1998. – т.2: А-Г. –С. 498) 

 

Законодавство – вся сукупність чинних нормативно-правових актів, що включає і 

Конституцію, і закони, і  підзаконні нормативно-правові акти. 

(Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенкова С.Л. та ін.. Теорія держави і права: навчальний 

посібник. – К.: Юринком Інтер, 2002. – 368 с.)  

 

Захист інформації - сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та 

інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок 

доступу до неї. 

(Стаття 1 Закону України «Про інформацію» від 16.11.1992 №2657-ХІІ) 

 

Збройні Сили України – військове формування, на яке відповідно до Конституції України 

покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і 

недоторканості. 

(Стаття 1 Закону України «Про Збройні Сили України» 06.12.1991 р. із змінами) 

 

Зловживання впливом - Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка 

пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі 

вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави; 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої 

особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди ; Прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив 
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на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з 

вимаганням такої вигоди. 

(Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №25-26. – ст.. 369-2) 

 

Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги - Зловживання 

своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є 

державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює 

професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, 

арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, 

третейського судді (під час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної 

вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом 

правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

юридичних осіб (Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №25-

26. – ст.365-2) 

 

І 

Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних 

носіях або відображені в електронному вигляді. 

(Стаття 1 Закону України «Про інформацію» від 16.11.1992 №2657-ХІІ) 

 

Інформація про управління правами - інформація, в тому числі в електронній (цифровій) 

формі, що ідентифікує об'єкт авторського права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, 

яка має на цей об'єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про умови 

використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, у 

яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений 

до примірника об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у нього чи 

з'являється у зв'язку з його повідомленням до загального відома;  

(Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 №3792 – 

ХІІ із змінами)  

 

Іноземна державна посадова особа - будь-яка особа, яка обіймає посаду в законодавчому, 

виконавчому, адміністративному або судовому органі зарубіжної країни, яка призначена чи 

обрана; а також будь-яка особа, яка здійснює державні функції для зарубіжної держави, 

зокрема для державного органу або державного підприємства (Малиновський В.Словник 

термінів і понять з державного управління. -2-ге вид. -К.: ЦСІРДС, 2005. – 254 с.) 

 

К 

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 

зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. 

(Стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII) 

 

Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої 

вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

(Стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII) 

 

Корупція у воєнній сфері – це багатоаспектне негативне явище, що завдає шкоди 

життєдіяльності і воєнній організації держави деморалізуючи роботу воєнно-політичних, 

економічних, правових і соціальних інститутів. 

(Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Аеро-2013. Повітряне і 

космічне право», Пасіка С.П. «Поняття корупції у воєнній сфері» с.59-62, Київ 22 листопада 

2013 р.) 

 

М 

Міністерство оборони України (Міноборони) – центральний орган виконавчої влади, який 

забезпечує проведення в життя державної політики у сфері оборони держави та військового 

будівництва, керівництво збройними силами України, їх мобілізаційну і бойову готовність та 

підготовку до покладених на них завдань.  

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.. – К.: 

Українська енциклопедія, 1998. – т.3: К-М. –С. 716) 

 

Н 

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які 

обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав. 

(Стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII) 

 

О 

Обмежена осудність – особа, що визначена судом обмежено осудною, тобто така, яка під 

час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними.  

(Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №25-26. – ст.. 20) 

 

Осудність – осудною визнається така особа, яка під час вчинення злочину могла 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.  

(Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №25-26. – ст.. 20) 

 

Очищення влади (люстрація) - це встановлена Законом України  «Про очищення влади» 

від 16.09.2014 № 1682-VI або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати 

певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування. 

(Закон України  «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VI) 

 

П 

Перевищення повноважень - умисне вчинення службовою особою юридичної особи 

приватного права дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо вони заподіяли 



11 

 

істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних 

осіб, інтересам суспільства чи держави. 

(Малиновський В.Словник термінів і понять з державного управління. -2-ге вид. -К.: 

ЦСІРДС, 2005. – 254 с.) 

 

Посадова особа – вважається керівник та заступник керівників державних органів та їх 

апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами 

покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

(Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 №3723-ХІІ)    

 

Правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей – закріплення у законах прав, 

пільг, гарантій і компенсацій для зазначених осіб та інших та інших заходів щодо їх 

соціального захисту, а також правового механізму їх реалізації. 

(Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

від 20.12.1991 №2011-ХІІ)  

 

Правоохоронні органи – державні органи, спеціально уповноважені здійснювати контроль 

та нагляд за додержанням Конституції, законів та інших нормативно-правих актів, 

забезпечувати правопорядок, застосовувати заходи державного примусу до 

правопорушників. 

(Юридична енциклопедія: в 6 томах / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.. – К.: 

Українська енциклопедія, 1998. – т.5: П-С. –С. 47) 

 

Предикатний злочин - будь-який кримінальний злочин, у результаті якого виникли доходи, 

що можуть стати предметом злочину, як зазначено в статті 23 Конвенції ООН проти корупції 

(відмивання доходів злочинним шляхом). 

(Малиновський В.Словник термінів і понять з державного управління. -2-ге вид. -К.: 

ЦСІРДС, 2005. – 254 с.) 

 

Р 

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її 

службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень. 

(Стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII) 

 

Речові докази – предмети, матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які 

мають значення для справи. Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії 

інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для 

справи. 

(Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. -

№40-41, 42. – ст.. 492)  

 

Розумний строк – найкоротший строк розгляду і вирішення адміністративної справи, 

достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту 

порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. 
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(Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 

2005. -№35-36, №37. – ст..446)  

 

 

 

С 

Суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, 

інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому 

числі на виконання делегованих повноважень.  

(Стаття 1 Закону України «Про інформацію» від 16.11.1992 №2657-ХІІ) 

 

Т 

Тримання в дисциплінарному батальйоні – покарання, яке призначається 

військовослужбовцям строкової служби, військовослужбовцям, які проходять військову 

службу за контрактом, особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, 

особам офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, 

військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий 

період (крім військовослужбовців-жінок), на строк від шести місяців до двох років у 

випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та 

особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше 

двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. 

(Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №25-26. – ст.. 62) 

 

У 

 

Ухвала – письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, 

яким вирішуються питання, пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та 

інші процесуальні питання.  

 (Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 

2005. -№35-36, №37. – ст..446)  

 

 

Ц 

Цивільно-військові відносини – сукупність правових взаємовідносин між суспільством та 

складовими частинами Воєнної організації держави, які охоплюють політичні, фінансово-

економічні, соціальні та інші процеси у сфері національної безпеки і оборони.  

(Закон України «Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави» від 19.06.03 №975 – ІV) 

 

 

Ш 

 

Штрафні санкції – господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), 

яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил 

здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання 

господарських зобов’язань  
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(Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. -№№18-22. – 

ст.. 144; - №№17-19, ст..267) 

 

Ю 

Юридична відповідальність – різновид соціальної відповідальності, який закріплений у 

законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати 

примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать. Іншими словами, це 

застосування до винної особи примусових заходів за вчинене правопорушення.  

(Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави.  – X.: Консум, 2002. – 160 с.) 

 

Юридична особа – організація створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. 

Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем 

та відповідачем у суді. 

 (Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. -№40-44. – ст.. 356) 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z515_page_1.html
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ПЕРЕДМОВА 

 

Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. За будь-

яких підходів та оцінок однозначно одне - корупція є проблемою, розв’язання якої 

для багатьох країн є надзвичайно важливою справою. Це повною мірою стосується 

України, високий рівень корумпованості якої визнано її політичним керівництвом, 

законодавчим органом, вітчизняними та зарубіжними аналітиками, відповідними 

міжнародними інституціями. 

Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує 

національній безпеці і конституційному ладу України. Це явище негативно впливає 

на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і 

правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корумповані відносини 

все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми, із аномалії поступово 

перетворюються у норму поведінки. 

Не обійшла корупція і воєнну сферу України. Щоденні викриття корумпованих 

посадових осіб у воєнній сфері – яскравий цьому приклад. 

Навчальний посібник «Запобігання корупції, очищення влади та фінансовий 

контроль у воєнній сфері України» підготовлено в науково-дослідному відділі 

проблем військового та міжнародного гуманітарного права Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний посібник 

складається з передмови, десяти розділів, в котрих представлено тематичну добірку 

нормативно-правових актів з питань запобігання корупції, очищення влади та 

фінансового контролю, розроблено тестові завдання та відповіді на них, а також 

надана юридична консультація з актуальних питань запобігання корупції та очищення 

влади у воєнній сфері України. 

Завданням навчального посібника є підвищення рівня правової свідомості й 

обізнаності військовослужбовців і працівників воєнної сфери в частині запобігання 

корупції.  

Тестові завдання та відповіді на них, що містяться в навчальному посібнику, 

призначені для контролю, самоконтролю, самопідготовки та підготовки особового 

складу щодо знання законодавства про запобігання корупції, зокрема, юридичної 

відповідальності військовослужбовців.  

Під час підготовки навчального посібника було опрацьовано та використано 13 

нормативно-правових актів, які є основними під час організації запобігання корупції у 

воєнній сфері України. 
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 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ (витяг з Конституції України 

від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами) 

 

1.1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ  

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава.  

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.  

Україна є унітарною державою.  

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.  

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.  

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави.  

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення 

громадянства України визначаються законом.  

Стаття 5. Україна є республікою.  

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування. 

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно 

народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими 

особами.  

Ніхто не може узурпувати державну владу.  

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову.  

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до 

законів України.  

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.  

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.  

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-

правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати 

їй.  

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для 

захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на 

підставі Конституції України гарантується.  

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.  
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Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 

можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.  

 

1.2.ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ  

Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - 

Верховна Рада України.  

Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста 

п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, 

рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 

п'ять років. 

Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на 

день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в 

Україні протягом останніх п'яти років. 

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має 

судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не 

знята у встановленому законом порядку. 

Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та 

законами України. 

Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років. 

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: 

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених 

розділом XIII цієї Конституції; 

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 

цієї Конституції; 

3) прийняття законів; 

4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 

контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення 

щодо звіту про його виконання; 

5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 

6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 

7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією 

Конституцією; 

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про 

внутрішнє і зовнішнє становище України; 

9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, 

схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил 

України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; 
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10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури 

(імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції; 

11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України; 

12) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, 

Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення 

за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів 

України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного 

майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про 

відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України; 

121) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента 

України Голови Служби безпеки України; 

13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно 

до цієї Конституції та закону; 

14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги 

іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання 

Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій 

позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю 

за їх використанням; 

15) прийняття Регламенту Верховної Ради України; 

16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів 

Рахункової палати; 

17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про 

стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні; 

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку 

України за поданням Президента України; 

19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради 

Національного банку України; 

20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої 

комісії за поданням Президента України; 

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій 

Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх 

справ України; 
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23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про 

направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про 

допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; 

24) встановлення державних символів України; 

25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади 

Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри 

Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади; 

26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу 

Конституційного Суду України; 

27) обрання суддів безстроково; 

28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про 

порушення нею Конституції України або законів України; призначення 

позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, 

віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і 

перейменування населених пунктів і районів; 

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого 

самоврядування; 

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України 

указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її 

місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих 

місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації; 

32) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та 

денонсація міжнародних договорів України; 

33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією 

Конституцією та законом; 

34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на 

вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи 

комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією 

третиною від конституційного складу Верховної Ради України; 

35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної 

Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її 

апарату; 

36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не 

підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів права 

приватної власності; 

37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до 

неї. 
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Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до 

Конституції України віднесені до її відання. 

Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини. 

 

1.3. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ  

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.  

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної 

цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина.  

Стаття 106. Президент України:  

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво 

держави;  

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 

посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України;  

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 

зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає 

міжнародні договори України;  

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;  

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших 

державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти 

дипломатичних представників іноземних держав;  

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України 

відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський 

референдум за народною ініціативою;  

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, 

встановлені цією Конституцією;  

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених 

цією Конституцією; 

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді 

України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання 

про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк 

не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції; 

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра 

оборони України, Міністра 

закордонних справ України; 

11) призначає на посаду та 
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звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора 

України; 

( 

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради 

Національного банку України; 

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення; 

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та 

звільнення з посади Голови Служби безпеки України; 

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій 

Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо 

їх конституційності; 

 16) скасовує акти Ради 

міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на 

посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших 

військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та 

оборони держави;  

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;  

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та 

у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання 

Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань; 

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову 

мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях 

у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;  

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих 

її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності 

окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з 

наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;  

22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного 

Суду України; 

23) утворює суди у визначеному законом порядку;  

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі 

спеціальні звання і класні чини;  

25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та 

нагороджує ними;  
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26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення 

громадянства України, про надання притулку в Україні;  

27) здійснює помилування;  

28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для 

здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи і служби;  

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;  

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім 

законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх 

на повторний розгляд Верховної Ради України; 

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.  

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або 

органам.  

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України 

видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території 

України.  

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених 

пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра 

України і міністра, відповідального за акт та його виконання. 

 

1.4. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.  

ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і 

Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 

України у межах, передбачених цією Конституцією. 

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та 

законами України, а також указами Президента України та постановами 

Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України. 

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:  

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, 

здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції 

і законів України, актів Президента України;  

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;  

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової 

політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, 
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освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 

природокористування;  

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-

технічного, соціального і культурного розвитку України;  

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління 

об'єктами державної власності відповідно до закону;  

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує 

виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету 

України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;  

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки 

України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;  

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

України, митної справи;  

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;  

91) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених 

на утримання органів виконавчої влади; 

92) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр-міністра 

України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до 

складу Кабінету Міністрів України; 

10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України. 

 

1.5. ПРОКУРАТУРА  

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку 

покладаються:  

1) підтримання державного обвинувачення в суді;  

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом;  

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;  

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;  

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням 

законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими особами. 
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1.6. ПРАВОСУДДЯ  

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. 

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами не допускаються.  

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у 

державі.  

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної 

юрисдикції.  

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних 

засідателів і присяжних.  

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до 

виконання на всій території України.  
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РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНА ТА КРИМІНАЛЬНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОРУПЦІЙНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

2.1. Адміністративна відповідальність (Витяг Кодекс України про адміністративні 

правопорушення від 7 грудня 1984 року №  8074-X) 

 

2.1.1 Адміністративні правопорушення, пов’зані з корупцією 

 

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних 

правопорушень  

Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час проходження 

зборів, а також особи рядового і начальницького складів Державної 

кримінально-виконавчої служби України, органів внутрішніх справ, служби 

цивільного захисту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту 

інформації України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення 

за дисциплінарними статутами. За порушення правил, норм і стандартів, що 

стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних і 

санітарно-протиепідемічних правил і норм, правил полювання, рибальства та 

охорони рибних запасів, митних правил, вчинення правопорушень, пов'язаних з 

корупцією, порушення тиші в громадських місцях, неправомірне використання 

державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду, 

ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства 

про державну таємницю, порушення порядку обліку, зберігання і використання 

документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію, ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних 

підставах. До зазначених осіб не може бути застосовано громадські роботи, 

виправні роботи і адміністративний арешт.  

Інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, особи, на яких поширюється 

дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, у 

випадках, прямо передбачених ними, несуть за вчинення адміністративних 

правопорушень дисциплінарну відповідальність, а в інших випадках - 

адміністративну відповідальність на загальних підставах.  

Частину третю виключено.  

При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів 

Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту - 

військовослужбовцями строкової служби штраф як адміністративне стягнення 



25 

 

до них не застосовується. У випадках, зазначених у цій статті, органи (посадові 

особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, передають 

матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання 

про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. 

Військовослужбовці за вчинення військових адміністративних правопорушень 

несуть відповідальність, передбачену главою 13-Б цього Кодексу, за умови, 

якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 

 

Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності 
Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою 

оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, 

медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю - 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого 

доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за 

сумісництвом. 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до 

складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової 

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім 

випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), 

що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси 

держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній 

комісії господарської організації), - 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого 

доходу від такої діяльності. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, 

- тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого 

доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 

1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за 

винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів 

місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на 

постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій 

раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних. 

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо 

одержання подарунків 
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
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тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою 

цієї статті, - 

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка 

(пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені 

у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання 

корупції". 
Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю 

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

строком на один рік. 

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - 

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті 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. 

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних 

відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що 

має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних 

на суму від 100 до 250 мінімальних заробітних плат. 

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про 

наявність у неї реального конфлікту інтересів - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran440#n440
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Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів - 

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, 

- 

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка. 

1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 

2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". 

2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність 

між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими 

повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття 

рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних 

повноважень. 

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома 

особі у зв'язку з виконанням службових повноважень 

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх 

інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 

1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". 

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції 
Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою 

органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, 

юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного 

правопорушення - 

тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до двохсот 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів 

адміністративного стягнення, - 

тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 185-13. Невиконання законних вимог посадових осіб 

Національного антикорупційного бюро України 

Ненадання інформації Національному антикорупційному бюро України на 

запит його посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в 

повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання, 

повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така 

інформація, або невиконання інших законних вимог посадових осіб 

Національного антикорупційного бюро України - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
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тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за таке саме порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестиста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 188-46. Невиконання законних вимог (приписів) 

Національного агентства з питань запобігання корупції 
Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і 

протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення 

встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо 

недостовірної інформації або не у повному обсязі - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за таке ж порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

2.1.2. ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

Стаття 172-10. Відмова від виконання наказу або інших законних 

вимог командира (начальника) 
Відмова від виконання законних вимог командира (начальника) - 

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Стаття 172-11. Самовільне залишення військової частини або місця 

служби 
Самовільне залишення військової частини або місця служби 

військовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його вчасно без 

поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або 

переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу 

тривалістю до трьох діб - 

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до п’яти діб. 

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, 

- 

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк від п’яти до 

десяти діб. 

Стаття 172-12. Необережне знищення або пошкодження військового 

майна 
Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів 

пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого військового майна - 

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 
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Стаття 172-13. Зловживання військовою службовою особою владою 

або службовим становищем 
Незаконне використання військовою службовою особою транспортних 

засобів, споруд чи іншого військового майна, використання 

військовослужбовця для виконання завдань, не пов’язаних з військовою 

службою, а також інше зловживання владою або службовим становищем, 

вчинене з корисливою метою чи в інших особистих інтересах або в інтересах 

третіх осіб, - 

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Примітка. Під військовими службовими особами розуміються військові 

начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи 

тимчасово посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за 

спеціальним дорученням повноважного командування. 

Стаття 172-14. Перевищення військовою службовою особою влади чи 

службових повноважень 
Перевищення військовою службовою особою влади чи службових 

повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих 

цій особі прав чи повноважень, - 

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Стаття 172-15. Недбале ставлення до військової служби 
Недбале ставлення військової службової особи до військової служби - 

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Стаття 172-16. Бездіяльність військової влади 
Умисне невжиття заходів щодо припинення злочину, що вчиняється 

підлеглим, або ненаправлення військовою службовою особою до органу 

досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив 

кримінальне правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою 

службовою особою покладених на неї службових обов’язків - 

тягнуть за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Стаття 172-17. Порушення правил несення бойового чергування 
Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), 

встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на 

Україну або для захисту та безпеки України, - 

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Стаття 172-18. Порушення правил несення прикордонної служби 
Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до 

складу наряду з охорони державного кордону України, - 

тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Стаття 172-19. Порушення правил поводження із зброєю, а також 

речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення 
Порушення правил поводження із зброєю, а також боєприпасами, 

вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення, а також з радіоактивними матеріалами - 
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тягне за собою арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб. 

Стаття 172-20. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв військовослужбовцями 
Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час 

проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів або 

виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані - 

тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на 

гауптвахті на строк до п’яти діб. 

Участь начальників (командирів) та інших керівників у розпиванні з 

підлеглими їм військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами 

під час проходження зборів пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв під час виконання ними обов’язків військової служби 

або невжиття ними заходів щодо відсторонення від обов’язків військової 

служби осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними 

випадків розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв чи появи на військовій службі в нетверезому стані 

підлеглих їм військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів під час 

проходження зборів - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот 

п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 

утриманням на гауптвахті на строк від п’яти до десяти діб. 

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, 

яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 

порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот 

вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 

утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб. 

{ 
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2.1.3. ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення  

Про вчинення адміністративного правопорушенняскладається протокол 

уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської 

організації чи органу громадської самодіяльності.  

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 

складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка 

притягається до адміністративної відповідальності. 

Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу.  

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення  

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, 

зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення 

мають право складати:  

1) уповноважені на те посадові особи:  

органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 441, 461, 462, 51, 512, 

92, частина перша статті 1061, стаття 1062, частини четверта і сьома статті 121, 

частини третя і четверта статті 122, статті 1222, 1224, 1225, частини друга і третя 

статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, статті 1271, 130, частина 

третя статті 133, стаття 1351, стаття 136 (про порушення на автомобільному 

транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 

155, 1552 - 1562, 159, 160,  162 - 1623, 164 - 16411, 16415, 16416, 1651, 1652, 16614 - 

16618, 1724 - 1729, 173 - 1732, 174, стаття 1751 (за винятком порушень, вчинених 

у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), 

статті 176, 177, 178 - 1811, 1813 - 1852, 1854 - 1859, 186, 1861, 1863, 1865 - 187, 

18828, 189 - 196, статті 2041, 2061, 2126, 2127, 2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 

21220); 

органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 164, 

183, 18816); 

органів охорони здоров'я (статті 45, 46, 462, стаття 183 - щодо завідомо 

неправдивого виклику швидкої медичної допомоги);  

виключено; 

органів охорони культурної спадщини (статті 92, 18833); 

органів державного енергонагляду (стаття 1031);  

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

енергозбереження (статті 98, 101 - 103, 18814);  

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики з питань безпеки на наземному транспорті (статті 136, 141, 142, 164 - в 
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частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, 

пов'язаної з перевезенням пасажирів і вантажів); 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (стаття 136); 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 

інформатизації, (статті 144 - 1485, 164 (у частині, що стосується порушення 

порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 1887;  

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів (статті 422, 156, 1646, 1647);  

фінансових органів (статті 164, 1641);  

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 1031);  

підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 

138);  

органів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 421 - 423, 18822);  

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

ветеринарної медицини (статті 421 - 423, 107, 18822); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (частини перша 

- четверта статті 41, статті 411 - 413, 1881);  

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України, організацій 

споживчої кооперації (стаття 422);  

державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 2121); 

органів Антимонопольного комітету України (статті 1643, 16414, 1661 - 1664);  

органів управління кінематографією (стаття 1646 - в частині демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 1647 - в 

частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, 

передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 1648 - в частині 

недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні 

національного екранного часу в кіно- і відеомережі; стаття 1867 - у частині 

недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного 

примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції);  

органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і 

п'ята статті 85, статті 92, 18510, 191, 204 - 2061);  

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її 

представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі (стаття 1646 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів 
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без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 1647 - в частині 

порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених 

державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів 

на каналах мовлення телебачення України; стаття 1648 - в частині 

недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні 

національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України; 

стаття 2129 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, 

агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в 

інформаційному забезпеченні виборів з використанням електронних 

(аудіовізуальних) засобів масової інформації);  

органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується 

правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої 

видає ця Служба), статті 1955, 

2122 (крім пункту 9 частини 

першої), 2125 і 2126); 

органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

(стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської 

діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини 

першої статті 2122 та стаття 18831);  

органів державної податкової служби (статті 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 

16312, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1772); 

органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 851, 881, 90, 

стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської 

діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних 

живих ресурсів); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового господарства (частини друга і п'ята статті 85, статті 851, 881, 90); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 851, 88, 

881, 882, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської 

діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та 

охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне 

повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, 

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, 

добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з 

 



34 

 

відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними 

хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами; 

центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга 

статті 112, частина третя статті 133); 

органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 1891);  

виключено; 

виключено; 

Національного банку України (статті 16312, стаття 1668 (у частині, що 

стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських 

операцій);  

органів державного фінансового контролю (статті 16312, 16412, 16414);  

Рахункової палати (статті 16412, 16414, 18819);  

органів управління архівною справою і діловодством (стаття 921, стаття 1867 - у 

частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового 

безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції);  

служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини 

друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91);  

виключено; 

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 

(про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними 

та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних 

Сил України під час виконання ними службових обов'язків - стаття 44, частини 

друга і третя статті 123, статті 173, 174, 178, 182, 1841, 185 і 1857); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного експортного контролю (статті 18817, 2124); 

виключено;  

виключено;  

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації (стаття 1866);  

виключено; 

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 18819);  

виключено;  

підприємств і організацій, у віданні яких є об'єкти електроенергетики (стаття 

18512);  

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної 
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політики у сфері ліцензування, дозвільної системи (статті 16610, 16612, 16621, 

18838,18845); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

страхового фонду документації (стаття 18825);  

органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188);  

суб'єктів державного фінансового моніторингу (стаття 1669, частина п'ята статті 

16611, стаття 18834); 

адміністрацій історико-культурних заповідників, історико-культурних 

заповідних територій (стаття 92); 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312);  

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (стаття 18827); 

міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки 

Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій - державні адміністратори (частина друга статті 16610 - 

в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення 

про видачу документа дозвільного характеру); 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 

правової політики та його територіальних органів (стаття 18841); 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, 

інформаційній та видавничій сферах (стаття 1867 - у частині недоставляння або 

порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань, 

стаття 2129 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, 

агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в 

інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих засобів 

масової інформації та інформаційних агентств); 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у 

галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення 

якої видає цей орган);  

органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 

(стаття 1712);  

виключено; 

органів залізничного транспорту (частини друга і третя статті 123); 

виключено; 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (частини 
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перша, друга, дев'ята та десята статті 1666, частини перша - четверта статті 

16611); 

Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 1724 - 1729, 

стаття 18846); 

Національного антикорупційного бюро України (стаття 18513); 

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, 

селищних, міських рад (статті 1031, 1032, 104, частина перша статті 1061, статті 

1062, 149 - 152, частини перша та друга статті 1521, статті 154, 155, 1552, 156, 

1561, 1562, 159 - 160, стаття 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених 

рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 1851, 1865; 

21) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, 

міських рад або місцевими державними адміністраціями (частини третя - п'ята 

статті 961);  

22) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з 

референдуму (статті 2127, 2129, 21211 - 21220);  

23) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 21216 - 21218, 

21220);  

24) посадові особи, уповноважені на те обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 1491); 

3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 

(статті 51, 179);  

4) виключено; 

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій 

(стаття 179);  

6) державні виконавці (стаття 18813);  

7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 1855, частина перша статті 

1856);  

71) судовий розпорядник (стаття 1853); 

8) слідчий (частина четверта статті 184, статті 1854, 18511); 

81) уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини (статті 18839, 18840, 2123 (крім порушень права на інформацію 

відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"); 

9) представники громадських організацій або органів громадської 

самодіяльності:  

член громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 1751, 179, 1857, 1862, 1864);  

громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та 

культури (стаття 92);  
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виключено;  

громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, статті 

881, 91); 

91) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (стаття 2123 - у 

частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"); 

92) голова, заступник голови Вищої ради юстиції (стаття 18832); 

93) голова, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

(стаття 18835 (у частині невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України або її члена); 

94) голова, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

(стаття 18835 (у частині невиконання законних вимог Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів або її члена); 

10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 512, 1649, 

16413, стаття 1867 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння 

обов'язкового безоплатного примірника патентних документів); 

11) прокурор (статті 1854, 1858, 18511); 

12) державні інспектори сільського господарства (стаття 512); 

13) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 1071); 

14) командири (начальники) військових частин (статті 17210 - 17220). 

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до 

відання органів, зазначених у статтях 222 - 24419 цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих 

органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають 

право складати:  

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням 

нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161);  

2) член громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону (стаття 202);  

3) інспектор з безпеки на морському та річковому транспорті (частини перша, 

третя, четверта і п'ята статті 116, частина друга статті 1161, частина третя статті 

1162, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини 

третя і четверта статті 130);  

4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64 - 70, 73, 76, 77);  

5) виключено; 

6) виключено;  
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7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 771, 78, 

82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 914, 

153); 

71) громадський інспектор сільського господарства (статті 52 - 531, 533, 534); 

8) виключено;  

9) посадові особи органів залізничного транспорту (частина перша статті 123);  

10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних 

пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статті 120, 

175, 1888);  

11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, 

вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час 

проходження зборів, - частина четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя 

статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також про всі 

порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім 

військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження 

зборів), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших 

військових формувань);  

12) виключено;  

13) виключено;  

14) виключено; 

15) виключено; 

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (статті 

1211, 195); 

17) державні інспектори сільського господарства (стаття 1041); 

18) посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері комунальних послуг.  

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні 

правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів 

самоорганізації населення.  

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення  

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце 

його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; 

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у 

разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного 

правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане 

правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; 

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші 
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відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно 

матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.  

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол 

може бути підписано також і цими особами.  

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 

від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка 

притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення 

і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також 

викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.  

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 

268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.  

Стаття 257. Надіслання протоколу  

Протокол надсилається органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати 

справу про адміністративне правопорушення.  

Протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення 

разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення 

надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного 

правопорушення.  

У разі вчинення корупційного правопорушення службовою особою, яка працює 

в апараті суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до суду 

вищої інстанції для визначення підсудності.  

Особа, яка склала протокол про вчинення адміністративного корупційного 

правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає, органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, 

установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, 

повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого 

правопорушення та норми закону, яку порушено. 

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення 

не складається  

Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, 

передбачених статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, якщо 

розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках 

вчинення правопорушень, перелічених в частині третій статті 238), частиною 

третьою статті 109, статтями 110, 115, частинами першою, третьою і п'ятою 

статті 116, частиною третьою статті 1162, частинами першою і третьою статті 
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117 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на 

місці вчинення правопорушення), статтями 118, 119, статтями 134, 135, 1853 

цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне 

стягнення, що на неї накладається.  

Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону 

штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці 

вчинення правопорушення.  

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими 

органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься 

постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог 

статті 283 цього Кодексу.  

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне 

правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне 

стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана 

скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог 

статті 256 цього Кодексу, крім випадків притягнення особи до адміністративної 

відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, 

передбаченого статтею 1853 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до 

постанови у справі про адміністративне правопорушення.  

Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається у двох 

екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до 

адміністративної відповідальності.  

У разі виявлення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою працюючих в 

автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- 

і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, протокол 

про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про 

адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка притягається 

до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про 

адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою 

працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають 

функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, 

відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення такої постанови.  

Стаття 259. Доставлення порушника 

З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі 

неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо 

складення протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено в 

міліцію, в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
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України чи до органу Державної прикордонної служби України, штабу 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку працівником 

міліції, посадовою особою Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України, військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної 

служби України або членом громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, а при порушенні законодавства про державну 

таємницю - до органів Служби безпеки України її співробітником. Доставлення 

порушника з числа кадрових співробітників розвідувального органу України 

при виконанні ним своїх службових обов'язків здійснюється тільки у 

присутності офіційного представника цього органу. 

При вчиненні порушень правил користування засобами транспорту, правил 

щодо охорони порядку і безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення 

схоронності вантажів на транспорті, правил пожежної безпеки, санітарно-

гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил на транспорті порушника 

може бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, якщо у нього 

немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які б могли 

повідомити необхідні дані про нього.  

При вчиненні лісопорушень, порушень правил полювання, правил рибальства і 

охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і 

використання тваринного світу, якщо особу порушника не може бути 

встановлено на місці порушення, працівники державної лісової охорони, а в 

лісах колективних сільськогосподарських підприємств - працівники лісової 

охорони зазначених підприємств, уповноважені на те посадові особи органів, 

які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів 

рибоохорони, посадові особи інших органів, які здійснюють державний 

контроль за охороною і використанням тваринного світу, працівники служб 

охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також працівники 

міліції можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, у міліцію чи в 

приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради. Доставлення 

порушника може провадитись також членами громадських формувань з 

охорони громадського порядку і державного кордону, громадськими 

інспекторами охорони природи, громадськими мисливськими інспекторами, 

громадськими інспекторами органів рибоохорони та громадськими лісовими 

інспекторами.  

У разі вчинення порушень вимог законодавства про охорону культурної 

спадщини, якщо особу порушника неможливо встановити на місці вчинення 

порушення, уповноважені посадові особи органів охорони культурної 

спадщини, адміністрацій історико-культурних заповідників та історико-
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культурних заповідних територій можуть доставляти осіб, які вчинили ці 

правопорушення, до міліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, 

селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення 

протоколу про адміністративне правопорушення. 

У разі вчинення порушень земельного законодавства, якщо особу порушника 

неможливо встановити на місці вчинення порушення, державні інспектори у 

сфері державного контролю за використанням та охороною земель і 

дотриманням вимог законодавства України про охорону земель можуть 

доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції чи до приміщення 

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи 

порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення.  

При вчиненні правопорушень, зв'язаних з посягненням на охоронювані об'єкти, 

інше майно, порушника може бути доставлено працівниками воєнізованої 

охорони у службове приміщення воєнізованої охорони або в міліцію для 

припинення правопорушень, встановлення особи порушника і складення 

протоколу про правопорушення.  

При вчиненні правопорушень, пов'язаних із незаконним зберіганням 

спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, порушника 

може бути доставлено до органів Служби безпеки України її працівником для 

встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.  

Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк.  

Перебування доставленої особи у штабі громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони 

громадського порядку, приміщенні виконавчого органу сільської, селищної 

ради не може тривати більш як одну годину, якщо не встановлено інше.  

У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними та 

резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил 

України під час виконання ними службових обов'язків правопорушень та в разі 

наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, доставлення 

порушника уповноваженими на те посадовими особами здійснюється у 

підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 

 

2.1.4. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ  

 

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення  

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення 

адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, 
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встановлення особи, складення протоколу про адміністративне 

правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення 

правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення 

своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах 

про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне 

затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та 

документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки на 

транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, 

відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують їх увагу та швидкість реакції.  

Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і 

вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної 

картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, 

відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і 

маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння, а також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу 

та швидкість реакції, з метою, передбаченою цією статтею, визначається цим 

Кодексом та іншими законами України.  

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням 

заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, проводиться в порядку, встановленому законом.  

Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати 

адміністративне затримання  

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими особами), 

уповноваженими на те законами України.  

Адміністративне затримання провадиться:  

1) органами внутрішніх справ - при вчиненні дрібного хуліганства, вчиненні 

насильства в сім'ї, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, 

вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, 

вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника 

міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних 

закликів до невиконання вимог працівника міліції, при прояві неповаги до суду, 

вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, 

порушення правил про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів або 

психотропних речовин, незаконного продажу товарів або інших предметів, 
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дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні 

спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п'яному 

вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, у випадках, коли є 

підстави вважати, що особа займається проституцією, при порушенні правил 

дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та 

інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, 

при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в 

Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших 

випадках, прямо передбачених законами України;  

2) органами прикордонної служби - у разі незаконного перетинання або спроби 

незаконного перетинання державного кордону України, порушення порядку 

в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, порушення 

прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон 

України або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду - виїзду, вчинення 

злісної непокори законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи 

працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону, порушення 

правил використання об'єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та 

контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх 

водах та виключній (морській) економічній зоні України, порушення правил 

перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду 

через територію України;  

3) старшою у місці розташування охоронюваного об'єкта посадовою особою 

воєнізованої охорони - при вчиненні правопорушень, зв'язаних з посяганням на 

охоронювані об'єкти, інше майно;  

4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах 

України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними та 

резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил 

України під час виконання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, 

злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних 

закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, 

носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і 

бойових припасів, дрібного викрадення чужого майна, у разі розпивання пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 

законом місцях, появи у громадських місцях у п'яному вигляді, порушення 

правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, а також у разі 

порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують 

військовими транспортними засобами; 
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5) органами Служби безпеки України - при порушенні законодавства про 

державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в 

автоматизованих системах, зберіганні спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації; 

6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів - у разі вчинення прихованої від огляду передачі або спроби передачі 

будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах і установах 

виконання покарань, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що 

викликають одурманювання, а також інших заборонених для передачі 

предметів; 

7) посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції 

та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, - при порушенні законодавства про 

перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства і транзитний проїзд 

через територію України. 
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2.2. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (Витяг з Кримінального Кодексу України 
від 05.04.2001 № 2341-iii із змінами) 

2.2.1. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем  

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою 

одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або 

юридичної особи використання службовою особою влади чи службового 

становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до 

трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, 

із штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.  

3. Частину третю виключено. 

Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу 

є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють 

функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають 

постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи 

організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за 

спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом 

державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом 

державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 

повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.  

Для цілей статей 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу до державних та 

комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді 

яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або 
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становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право 

вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства.  

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав 

(особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому 

органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які 

здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного 

органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, 

уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних 

державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних 

організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, 

уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних 

парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи 

міжнародних судів.  

3. Істотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 3652, 367 вважається така шкода, 

яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян. 

4. Тяжкими наслідками у статтях 364 - 367 вважаються такі наслідки, які у 

двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 

Стаття 3641. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 

особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми  

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання 

неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам 

юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це 

завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих 

громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних 

осіб, -  

карається штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, або 

обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі 

спеціальною конфіскацією. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  

карається штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням 

волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі 

спеціальною конфіскацією. 
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Примітка. У статтях 364, 3641, 3652, 368, 3683, 3684, 369, 3692 та 370 цього 

Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше 

майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи,будь-які інші вигоди 

нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають 

або одержують без законних на те підстав. 

Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу 

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення 

працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих 

йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним 

законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським 

інтересам, інтересам юридичних осіб, - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на 

строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися 

насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи 

спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність 

потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років. 

Стаття 3651. Виключена. 

Стаття 3652. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 

послуги  

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, 

іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого 

самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням 

публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, 

незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під 

час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе 

чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам 

або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або 

інтересам юридичних осіб, -  
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карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до 

трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією. 

2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, 

особи похилого віку або повторно, -  

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на 

строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною 

конфіскацією. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років, з конфіскацією майна або без такої та зі спеціальною конфіскацією. 

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації 

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або 

умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації - 

караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 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. 

Примітка. 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. 

Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо 

недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта 

декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості 

відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат. 

Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою 

неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи 

третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах 

того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої 

особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища 

- карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, 

або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran440#n440
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran440#n440
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran441#n441
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права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років та зі спеціальною конфіскацією. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була 

неправомірна вигода у значному розмірі, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років та зі спеціальною конфіскацією. 

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом 

якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою 

особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою 

групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. 

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, 

предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або 

вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, - 

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією. 

Примітка. 1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, 

що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, у великому розмірі - така, що у двісті і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі - 

така, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян. 

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 

3682, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 

364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 25 Закону України "Про 

державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, 

судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до 

цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. 

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у 

статтях 368, 3682, 369 та 382 цього Кодексу є: 

1) Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів 

України, перші заступники та заступники міністрів, народні депутати України, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор 

Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор 



51 

 

України, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду 

України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова 

Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді 

Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники 

та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, 

його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і 

оборони України, його перший заступник та заступники; 

2) особи, посади яких згідно із статтею 25 Закону України "Про державну 

службу" віднесені до першої та другої категорій; 

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України "Про службу в 

органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорій 

посад в органах місцевого самоврядування. 

 
 

2.2.2. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ (ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ) 

 

Стаття 402. Непокора 

1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше 

умисне невиконання наказу - 

карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на 

строк до трьох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно вчинено групою осіб або спричинило тяжкі 

наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

3. Непокора, вчинена в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років. 

4. Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

Примітка. Під бойовою обстановкою в розділі XIX цього Кодексу слід 

розуміти обстановку наступального, оборонного чи іншого 

загальновійськового, танкового, протиповітряного, повітряного, морського 

тощо бою, тобто безпосереднього застосування військової зброї і техніки 

стосовно військового супротивника або військовим супротивником. 

Обстановка бою, в якому бере участь військове з'єднання, частина (корабель) 

або підрозділ, розпочинається і закінчується з наказу про вступ у бій 

(припинення бою) або з фактичного початку (завершення) бою. 
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Стаття 403. Невиконання наказу 

1. Невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, зазначених у 

частині першій статті 402 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі 

наслідки, - 

карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або позбавленням волі на 

строк до двох років. 

2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах 

воєнного стану чи в бойовій обстановці, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

Стаття 404. Опір начальникові або примушування його до порушення 

службових обов'язків 

1. Опір начальникові, а також іншій особі, яка виконує покладені на неї 

обов'язки з військової служби, або примушування їх до порушення цих 

обов'язків - 

караються службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на 

строк від двох до п'яти років. 

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб або із застосуванням зброї, або такі, що 

спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були 

вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. 

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були 

вчинені в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років. 

5. Дії, передбачені частинами другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо 

вони були пов'язані з умисним вбивством начальника або іншої особи, яка 

виконує обов'язки з військової служби, - 

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або 

довічним позбавленням волі. 

Стаття 405. Погроза або насильство щодо начальника 

1. Погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв 

начальникові, або знищенням чи пошкодженням його майна у зв'язку з 

виконанням ним обов'язків з військової служби - 
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карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв або вчинення інших насильницьких 

дій щодо начальника у зв'язку з виконанням ним обов'язків з військової служби 

- 

карається позбавленням волі на строк від двох до семи років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах 

особливого періоду, крім воєнного стану, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені групою 

осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах воєнного стану чи в бойовій 

обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років" 

Стаття 406. Порушення статутних правил взаємовідносин між 

військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

1. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за 

відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилося в завданні побоїв чи 

вчиненні іншого насильства, - 

карається арештом на строк до шести місяців або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або позбавленням волі на 

строк до трьох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб або заподіяло легкі чи 

середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також таке, що має характер 

знущання або глумлення над військовослужбовцем, - 

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або 

позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

групою осіб або із застосуванням зброї, або такі, що спричинили тяжкі 

наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. 

 

Стаття 407. Самовільне залишення військової частини або місця служби 

1. Самовільне залишення військової частини або місця служби 

військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без 

поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або 

переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу 

тривалістю понад три доби, але не більше місяця, - 

караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 
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2. Самовільне залишення військової частини або місця служби 

військовослужбовцем (крім строкової служби), а також нез'явлення його вчасно 

на службу без поважних причин тривалістю понад десять діб, але не більше 

місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб, вчинені повторно 

протягом року, - 

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк 

до трьох років. 

3. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також 

нез'явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад один 

місяць, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, 

- 

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

4. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також 

нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах 

особливого періоду, крім воєнного стану, вчинене особами, зазначеними в 

частинах першій або другій цієї статті, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

5. Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також 

нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного 

стану або в бойовій обстановці, вчинене особами, зазначеними в частинах 

першій або другій цієї статті, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

Стаття 408. Дезертирство 

1. Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця 

служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією 

самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, 

відпустки або з лікувального закладу - 

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

2. Дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групою осіб - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене в 

умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

4. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, вчинене в 

умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років. 

Стаття 409. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або 

іншим способом 
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1. Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби 

шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів 

чи іншого обману - 

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Відмова від несення обов'язків військової служби - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в 

умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в 

умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем 

зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів 

пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового 

майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем 

1. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових 

припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, 

військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння 

ними шляхом шахрайства - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

2. Ті самі дії, вчинені військовою службовою особою із зловживанням 

службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою 

осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років. 

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, розбій з метою 

заволодіння зброєю, бойовими припасами, вибуховими чи іншими бойовими 

речовинами, засобами пересування, військовою та спеціальною технікою, а 

також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для 

життя і здоров'я потерпілого, - 

караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. 

Стаття 411. Умисне знищення або пошкодження військового майна 
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1. Умисне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів 

пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна - 

караються службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на 

строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним 

способом, або якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах 

особливого періоду, крім воєнного стану, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах 

воєнного стану або в бойовій обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років" 

Стаття 412. Необережне знищення або пошкодження військового майна 

1. Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів 

пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого військового майна, що 

заподіяло шкоду у великих розмірах, - 

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на строк до одного року. 

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі 

наслідки, - 

караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

 

Стаття 413. Втрата військового майна 

1. Втрата або зіпсування ввірених для службового користування зброї, бойових 

припасів, засобів пересування, предметів технічного постачання або іншого 

військового майна внаслідок порушення правил їх зберігання - 

караються арештом на строк до шести місяців або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на 

той самий строк. 

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

караються позбавленням волі на строк до трьох років. 

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах воєнного 

стану або в бойовій обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років" 
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Стаття 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із 

речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для 

оточення 

1. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із боєприпасами, 

вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення, а так само з радіоактивними матеріалами, якщо це 

заподіяло потерпілому тілесні ушкодження або створило небезпеку для 

довкілля, - 

карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у 

дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на 

строк до трьох років. 

2. Те саме діяння, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам або смерть 

потерпілого, - 

карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років. 

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило загибель 

кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років. 

Стаття 415. Порушення правил водіння або експлуатації машин 

1. Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи 

транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі 

тілесні ушкодження або загибель потерпілого, - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило загибель 

кількох осіб, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

Стаття 418. Порушення статутних правил вартової служби чи 

патрулювання 

1. Порушення статутних правил вартової (вахтової) служби чи патрулювання, 

що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту 

(вахту) чи патрулювання, - 

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням 

волі на той самий строк. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах 

особливого періоду, крім воєнного стану, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах 

воєнного стану або в бойовій обстановці, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

Стаття 420. Порушення правил несення бойового чергування 
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1. Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), 

встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на 

Україну або для захисту та безпеки України, якщо це спричинило тяжкі 

наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 

2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах 

воєнного стану або в бойовій обстановці, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

Стаття 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби 

1. Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крім варти і 

вахти), статутних правил внутрішньої служби, якщо воно спричинило тяжкі 

наслідки, запобігання яким входило в обов'язки даної особи, - 

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 

3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене в умовах 

воєнного стану або в бойовій обстановці, - 

карається позбавленням волі на строк до п'яти років" 

Стаття 422. Розголошення відомостей військового характеру, що 

становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що 

містять такі відомості 

1. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну 

таємницю, за відсутності ознак державної зради - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

2. Втрата документів або матеріалів, що містять відомості військового 

характеру, які становлять державну таємницю, предметів, відомості про які 

становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата 

стала результатом порушення встановлених правил поводження із зазначеними 

документами, матеріалами або предметами, - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби 

1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло 

істотну шкоду, - 
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карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк 

до трьох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в 

умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років. 

4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в 

умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 

Примітка. 1. Під військовими службовими особами розуміються військові 

начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи 

тимчасово посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за 

спеціальним дорученням повноважного командування. 

2. У статтях 425 та 426 цього Кодексу істотною шкодою, якщо вона полягає в 

завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в двісті п'ятдесят і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а 

тяжкими наслідками за тієї самої умови вважається шкода, яка у п'ятсот і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Стаття 426. Бездіяльність військової влади 

1. Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення 

військовою службовою особою до органу досудового розслідування 

повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а 

також інше умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за 

своїми службовими обов'язками повинна була виконати, якщо це заподіяло 

істотну шкоду, - 

караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в 

умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до семи років. 

4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вчинені в 

умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років"; 



60 

 

 

Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни 

     Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не 

зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та 

спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені 

не з метою сприяння ворогові, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  

 

Стаття 429. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю  

Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час бою діяти 

зброєю -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  

(Слайд 58) Стаття 430. Добровільна здача в полон  

Добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість -  

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  

 

Стаття 431. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні  

1. Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в полоні, у роботах, 

що мають військове значення, або в інших заходах, які завідомо можуть 

заподіяти шкоду Україні або союзним з нею державам, за відсутності ознак 

державної зради -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  

2. Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке поводження з 

ними з боку військовополоненого, який перебуває на становищі старшого, -  

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  

3. Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих 

на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих мотивів або з метою 

забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога -  

карається позбавленням волі на строк до трьох років.  

 

Стаття 432. Мародерство  

Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених 

(мародерство), -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  

Стаття 433. Насильство над населенням у районі воєнних дій  

1. Насильство, протизаконне знищення майна, а також протизаконне відібрання 

майна під приводом воєнної необхідності, вчинювані щодо населення в районі 

воєнних дій, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
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2. Розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій, -  

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  

Стаття 434. Погане поводження з військовополоненими  

Погане поводження з військовополоненими, яке мало місце неодноразово, або 

пов'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване проти хворих і поранених, 

а також недбале виконання обов'язків щодо хворих і поранених особами, на 

яких покладено їх лікування і піклування про них, за відсутності ознак більш 

тяжкого злочину -  

караються позбавленням волі на строк до трьох років.  

Стаття 435. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, 

Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею 

1. Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, Червоного 

Півмісяця, Червоного Кристала особами, які не мають на те права, а також 

зловживання в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, прапорами чи 

знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала або 

пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним засобам, - 

караються обмеженням волі на строк до двох років. 

2. Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, Червоного 

Півмісяця, Червоного Кристала особами, які не мають на те права, а також 

зловживання в умовах воєнного стану прапорами чи знаками Червоного 

Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала або пофарбуванням, 

присвоєним санітарно-транспортним засобам, - караються позбавленням волі на 

строк до двох років 
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РОЗДІЛ 3. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

ТА ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

3.1. Запобігання корупції (закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII) 

 

3.3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-

правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно 

чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової 

залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення 

(участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, 

застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень 

тощо, контролю за їх виконанням; 

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом 

і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 

першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із 

суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно 

проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених 

умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, 

правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач 

чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або 

піклуванням згаданого суб’єкта; 

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 

особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність; 

корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 

цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 

вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n25
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n25
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n25
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n25
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неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 

законних на те підстав; 

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у 

сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що 

може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, 

або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; 

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 

мінімальної ринкової; 

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак 

корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього 

Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у 

тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими 

позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому 

числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, 

політичних, релігійних чи інших організаціях; 

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи 

та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на 

об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 

невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; 

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи 

прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне 

бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції; 

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 

2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати 

декларацію відповідно до цього Закону; 

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі 

повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші 

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають 

характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не 

перебувають у шлюбі; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n25
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n38
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n38
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виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, 

селищні, міські голови. 

Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції 

1. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, 

регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими 

законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими 

актами. 

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону 

1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший 

заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр 

України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних 

органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, 

та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор 

України, Голова Національного банку України, Голова та інші члени 

рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим; 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених 

відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців 

строкової військової служби; 

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, 

дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі 

секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні 

засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій); 

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи 

начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, 

Національного антикорупційного бюро України; 
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е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки 

України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної 

охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та 

державної політики у сфері державної митної справи; 

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 

ж) члени Центральної виборчої комісії; 

з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у 

пункті 1 частини першої цієї статті; 

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого 

самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, 

оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, 

члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих 

функцій, інші особи, визначені законом); 

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у 

юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують 

роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, 

установою, організацією, - у випадках, передбачених цим Законом. 

 

3.1.2. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 

КОРУПЦІЇ 

Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції 

1. Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне 

агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, 

який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. 

2. Національне агентство, у межах, визначених цим та іншими законами, є 

відповідальним перед Верховною Радою України і підконтрольним їй та 

підзвітний Кабінету Міністрів України. 

3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України 

відповідно до Конституції України, цього та інших законів України. 

Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України 

представляє Голова Національного агентства. 
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4. Правову основу діяльності Національного агентства 

становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також 

прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти. 

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" та інші 

нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а 

також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Національного 

агентства, його членів, службовців та працівників його апарату, а також до його 

повноважень стосовно уповноважених підрозділів в частині, що не суперечить 

цьому Закону. 

5. Національне агентство є правомочним з моменту призначення більше 

половини його загального кількісного складу. 

Стаття 5. Склад Національного агентства 

1. Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить 

п’ять членів. 

2. Членом Національного агентства може бути громадянин України, не 

молодший тридцяти п’яти років, який має вищу освіту, володіє державною 

мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і 

професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові 

обов’язки. 

3. Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом 

Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та 

сама особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд. 

Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів 

України на посади членів Національного агентства кандидатів, відібраних 

конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів України та яка 

здійснює організацію та проведення конкурсу. 

4. До складу конкурсної комісії входять: 

1) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету 

Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби 

з організованою злочинністю і корупцією; 

2) особа, визначена Президентом України; 

3) особа, визначена Кабінетом Міністрів України; 

4) керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з питань державної служби; 

5) чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають 

досвід роботи у сфері запобігання корупції, які відбираються в порядку, 

визначеному Положенням про конкурс. 
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5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на 

засіданні конкурсної комісії проголосували не менше шести членів конкурсної 

комісії. 

Положення про конкурс та Регламент роботи конкурсної комісії 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. Роботу конкурсної комісії 

забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України. 

Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової 

інформації та журналістів. Секретаріатом Кабінету Міністрів України 

забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу 

відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на 

офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. 

Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не 

пізніше ніж за 48 годин до його початку. 

6. Конкурсна комісія: 

1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів 

Національного агентства, відбирає із загального числа кандидатів, які, згідно з 

обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, мають найкращі професійний 

досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків членів 

Національного агентства; 

2) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України 

інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також 

інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди з 

конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для 

призначення на посаду члена Національного агентства; 

3) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, 

відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли 

співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, що відповідає 

вимогам, які ставляться до члена Національного агентства, та, згідно з 

обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, 

знання і якості для виконання службових обов’язків члена Національного 

агентства. 

7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена 

Національного агентства або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення 

його повноважень Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови 

та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах 

масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. 

8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в 

оголошенні строк такі документи: 
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1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної 

перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 

2) автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), 

власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за 

наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про 

освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у 

тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в 

минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з 

політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від 

тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, 

відомості про наявність чи відсутність судимості; 

3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено 

оголошення про конкурс; 

4) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення 

спеціальної перевірки. 

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають 

оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання 

заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім 

відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з 

обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу 

електронної пошти кандидата. 

9. Не може бути призначена на посаду члена Національного агентства 

особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи); 

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної 

сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

4) яка не є громадянином України або набула громадянство чи підданство 

іншої держави; 

5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення; 

6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік; 

7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на 

заміщення цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних 

органів політичної партії. 
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10. Повноваження члена Національного агентства припиняються Кабінетом 

Міністрів України достроково у випадку: 

1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою; 

2) досягнення шістдесяти п’яти років; 

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я 

відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони здоров’я; 

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним 

або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім 

чи оголошення його померлим; 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 

6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне 

проживання за межі України; 

7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки; 

8) відмови від прийняття присяги державного службовця; 

9) смерті; 

10) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено систематичне 

порушення вимог цього Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак 

злочину. 

11. Член Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, 

здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 6. Голова та заступник Голови Національного агентства 

1. Голова Національного агентства обирається агентством строком на два 

роки з числа його членів. Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду два 

строки підряд. 

2. Голова Національного агентства: 

1) організовує роботу Національного агентства, скликає та проводить його 

засідання, підписує протоколи засідань та рішення Національного агентства, 

забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства, 

організовує підготовку проекту порядку денного засідань Національного 

агентства, який вносить на його розгляд; 

2) координує роботу членів Національного агентства, контролює роботу 

працівників його апарату; 

3) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому 

законодавством про державну службу, службовців апарату Національного 

агентства, крім керівника апарату та його заступників; 
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4) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому 

законодавством про працю, працівників апарату Національного агентства; 

5) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних 

службовців, вживає заходів заохочення, притягнення службовців апарату 

Національного агентства до дисциплінарної відповідальності; 

6) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних 

коштів, розпорядником яких є Національне агентство; 

7) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства; 

8) представляє Національне агентство у відносинах з судами, іншими 

органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її 

межами, громадськістю; 

9) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 

10) у межах повноважень видає накази та доручення; 

11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її 

комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а 

також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів 

України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування при 

розгляді питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної 

політики; 

12) здійснює передбачені цим Законом повноваження члена Національного 

агентства; 

13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів. 

3. Повноваження Голови Національного агентства припиняються в разі: 

1) дострокового припинення його повноважень члена Національного 

агентства у випадках, передбачених частиною десятою статті 5 цього Закону; 

2) подання заяви про звільнення з посади Голови Національного агентства 

за власним бажанням без припинення повноважень члена Національного 

агентства. 

4. Національне агентство обирає з числа його членів заступника Голови 

Національного агентства, який виконує обов’язки Голови Національного 

агентства в період його відсутності. 

Стаття 7. Повноваження членів Національного агентства 

1. Член Національного агентства: 

1) готує питання на розгляд Національного агентства, бере участь у його 

засіданнях та голосуванні без права утримання; 

2) забезпечує в межах компетенції виконання рішення Національного 

агентства; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n84
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3) здійснює повноваження та координує роботу структурних підрозділів 

апарату Національного агентства відповідно до визначеного Національним 

агентством розподілу функціональних обов’язків; 

4) за дорученням Національного агентства представляє Національне 

агентство у відносинах з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, фізичними та юридичними 

особами в Україні та за кордоном. 

2. Член Національного агентства при здійсненні своїх повноважень має 

право: 

1) ознайомлюватися з документами, які знаходяться у Національного 

агентства; 

2) пропонувати для включення до порядку денного засідання Національного 

агентства питання, що належать до його компетенції; 

3) виступати на засіданнях Національного агентства, вносити пропозиції 

щодо питань, які розглядаються, ініціювати проведення по них голосування; 

4) на підставі доручення Національного агентства проводити перевірки з 

питань, які віднесено цим Законом до повноважень Національного агентства; 

5) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, 

тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, 

що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно розгляду 

питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики; 

6) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Національним агентством, у 

письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу 

засідання Національного агентства; 

7) бути присутнім на заходах, що проводяться Національним агентством. 

Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства 

1. Основною формою роботи Національного агентства є засідання, що 

проводяться не рідше одного разу на тиждень. Порядок денний засідань 

затверджується Національним агентством. 

Рішення Національного агентства приймаються більшістю голосів від його 

загального складу. 

Регламент Національного агентства, а також розподіл функціональних 

обов’язків між заступником Голови та членами Національного агентства за 

відповідними напрямами щодо виконання покладених на нього функцій 

затверджуються рішенням Національного агентства. 

2. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності 

Національного агентства здійснює його апарат. 
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Положення про апарат Національного агентства і його структура, а також 

положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджуються 

Національним агентством. Гранична чисельність працівників апарату 

Національного агентства затверджується Кабінетом Міністрів України за 

поданням Голови Національного агентства. 

Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються 

Національним агентством. 

3. Рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національного 

агентства можуть створюватися територіальні органи Національного агентства, 

територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним 

поділом. 

Керівники територіальних органів Національного агентства (у разі їх 

створення) призначаються та звільняються рішенням Національного агентства. 

4. Працівники апарату Національного агентства та його територіальних 

органів (у разі їх створення) регулярно, але не рідше одного разу на два роки, 

проходять обов’язкове підвищення кваліфікації. 

Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства 

1. Незалежність Національного агентства від впливу чи втручання у його 

діяльність гарантується: 

1) спеціальним статусом Національного агентства; 

2) особливим порядком відбору, призначення та припинення повноважень 

членів Національного агентства; 

3) особливим, встановленим законом порядком фінансування та 

матеріально-технічного забезпечення Національного агентства; 

4) належними умовами оплати праці членів та службовців апарату 

Національного агентства, визначеними цим та іншими законами; 

5) прозорістю його діяльності; 

6) в інший спосіб, визначений цим Законом. 

2. Члени та службовці апарату Національного агентства під час виконання 

покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави 

і перебувають під її захистом. 

3. Використання Національного агентства в партійних, групових чи 

приватних інтересах не допускається. Діяльність політичних партій в 

Національному агентстві забороняється. 

4. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 

службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в 

діяльність Національного агентства з виконання покладених на нього 

обов’язків. 
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5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

члену Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним 

прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального прокурора 

України). 

З клопотанням про відсторонення від посади члена Національного 

агентства, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, має 

право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор 

України або його заступник. 

6. Члени та службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та 

майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної 

заяви від члена Національного агентства органи внутрішніх справ вживають 

необхідних заходів для забезпечення безпеки члена Національного агентства, 

його близьких осіб, збереження їхнього майна. 

7. Посягання на життя і здоров’я члена чи службовця апарату 

Національного агентства, його близьких осіб, знищення чи пошкодження їх 

майна, погроза їм вбивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за 

собою відповідальність, встановлену законом. 

8. Член Національного агентства має право на забезпечення засобами 

захисту, які надаються йому органами внутрішніх справ. 

Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних 

органів Національного агентства 

1. Члени Національного агентства є державними службовцями. 

2. Працівниками апарату Національного агентства та його територіальних 

органів є державні службовці, а також інші працівники, які виконують 

допоміжні функції. 

Стаття 11. Повноваження Національного агентства 

1. До повноважень Національного агентства належать: 

1) проведення аналізу: 

стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції; 

статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно 

ситуації щодо корупції; 

2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з 

її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності 

виконання Антикорупційної стратегії; 

3) підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету 

Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад 

антикорупційної політики; 
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4) формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення 

проектів нормативно-правових актів з цих питань; 

5) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо 

корупції; 

6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з 

питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них осіб; 

7) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення 

державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та 

реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання 

антикорупційних програм; 

8) здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення 

моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування; 

9) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення; 

10) затвердження відповідно до цього Закону правил етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

11) координація в межах компетенції, методичне забезпечення та 

здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції; 

12) погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розробка 

типової антикорупційної програми юридичної особи; 

13) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та 

іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх 

прав, у зв’язку з таким інформуванням; 

14) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з 

питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого 

самоврядування; 
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15) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань 

застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до 

них осіб; 

16) інформування громадськості про здійснювані Національним агентством 

заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на 

формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції; 

17) залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу 

антикорупційної політики; 

18) координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та 

реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, 

неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в 

межах своєї компетенції; 

19) обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та 

міжнародними організаціями; 

20) інші повноваження, визначені законом. 

Стаття 12. Права Національного агентства 

1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього 

повноважень має такі права: 

1) одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами 

від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми 

власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну 

для виконання покладених на нього завдань; 

2) мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 

користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і 

комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

3) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у 

вивченні окремих питань науковців, у тому числі на договірній основі, 

працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування; 

4) створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари 

і наради з питань запобігання і протидії корупції; 

5) приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для 

виконання нормативно-правові акти; 
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6) отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог 

цього Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів 

порушення вимог цього Закону; 

7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення 

корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання 

антикорупційних програм; 

8) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та 

обмежень, передбачених цим Законом; 

9) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть 

свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених 

цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

10) звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними 

нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з 

порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання 

недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення; 

11) затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів 

влади та надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до таких програм; 

12) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо 

притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до інших спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про 

факти таких правопорушень; 

12-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені 

законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені 

законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення; 

13) інші права, передбачені законом. 

2. У випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної 

поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

та прирівняних до них осіб або іншого порушення цього Закону Національне 

агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, 
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організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення 

службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом 

відповідальності. 

Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про 

результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій 

його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих 

днів з дня одержання припису. 

3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають протокол 

про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням 

Національного агентства. У разі виявлення ознак іншого корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує 

обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим 

суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є 

обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не 

пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене 

правопорушення. 

4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати 

запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж 

десяти робочих днів з дня одержання запиту. 

5. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній 

реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного 

державного реєстру нормативно-правових актів. 

Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до 

Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються 

державною мовою в офіційних друкованих виданнях. 

Нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну 

реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не 

передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування. 

Стаття 13. Уповноважені особи Національного агентства 

1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова та члени 

Національного агентства, а також уповноважені Національним агентством 

посадові особи. 

2. Уповноважені особи Національного агентства мають право: 

безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим 

посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних 

для проведення перевірки; 
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вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією 

своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом; 

отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових 

осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 

відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні 

правопорушення у справах, що належать до компетенції Національного 

агентства; 

представляти Національне агентство в судах у порядку, встановленому 

законом. 

3. Без згоди Національного агентства його уповноважені особи не можуть 

входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування. 

4. Голові та членам Національного агентства, посадовим і службовим 

особам його апарату забороняється розголошувати інформацію з обмеженим 

доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, крім 

випадків, встановлених законом. 

Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства 

1. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється 

Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки. 

2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства 

забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка 

утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі 

результатів конкурсу. 

Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської 

ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України. 

3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію 

про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, 

затверджує щорічні звіти про діяльність Національного агентства, надає 

висновки за результатами експертизи проектів актів Національного агентства, 

делегує для участі в засіданнях Національного агентства свого представника з 

правом дорадчого голосу. 

4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які після 

затвердження Громадською радою при Національному агентстві 

оприлюднюються на його офіційному веб-сайті. 

Стаття 15. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного 

агентства 
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1. Члени та працівники апарату Національного агентства підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до 

законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

2. У разі загибелі (смерті) члена Національного агентства під час виконання 

службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а у разі її відсутності його 

батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 

десятирічного розміру оплати праці загиблого (померлого) за останньою 

посадою, яку він займав, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом 

Міністрів України. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на 

забезпечення житлом. 

4. Шкода, завдана майну члена або працівника апарату Національного 

агентства чи майну його близьких родичів у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного 

бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, 

встановленому законом. 

Стаття 16. Оплата праці членів та працівників апарату Національного 

агентства 

1. Заробітна плата членів та працівників апарату Національного агентства 

повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання 

ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та 

небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті апарату 

Національного агентства кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення 

високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні 

затрати працівників. 

2. Заробітна плата членів та службовців апарату Національного агентства 

складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, 

премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу. 

Посадовий оклад члена Національного агентства складає 19,5 мінімальних 

заробітних плат. Посадовий оклад Голови Національного агентства 

встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національного 

агентства з коефіцієнтом 1,3. Посадовий оклад службовця апарату 

Національного агентства встановлюється на рівні відповідних категорій посад 

Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

3. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг, премії та інші надбавки 

членам та державним службовцям Національного агентства виплачуються 

відповідно до Закону України "Про державну службу". 

Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного 

агентства 
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1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за 

рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Національного 

агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, 

передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги. 

2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного 

агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне 

виконання повноважень Національного агентства. 

Голова Національного агентства представляє позицію Національного 

агентства з питань його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів 

України, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 

3. Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного 

бюджету України, що виділяються на його фінансування. 

Видатки на діяльність Національного агентства передбачають кошти на 

проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції, 

інформаційних кампаній та навчання з питань запобігання і протидії корупції. 

4. Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними 

засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової 

діяльності. 

  

3.1.3. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

Стаття 18. Антикорупційна політика 

1. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) 

визначаються Верховною Радою України. 

2. Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить 

парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та 

оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад 

антикорупційної політики. 

3. Антикорупційна стратегія розробляється Національним агентством на 

основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання 

попередньої антикорупційної стратегії. 

4. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної 

програми, яка розробляється Національним агентством та затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

Керівники державних органів несуть персональну відповідальність за 

забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної 

стратегії. 
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5. Державна програма з виконання Антикорупційної стратегії підлягає 

щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, 

висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо 

корупції. 

Стаття 19. Антикорупційні програми 

1. Антикорупційні програми приймаються в: 

Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, 

Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, 

Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої 

влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських 

державних адміністраціях, державних цільових фондах - шляхом затвердження 

їх керівниками; 

Апараті Ради національної безпеки і оборони України - шляхом 

затвердження Секретарем Ради національної безпеки і оборони України; 

Національному банку України - шляхом затвердження Правлінням банку; 

Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді юстиції, 

Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та 

Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим - 

шляхом затвердження їх рішеннями. 

Антикорупційні програми підлягають погодженню Національним 

агентством. 

2. Антикорупційні програми повинні передбачати: 

визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання 

антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми; 

оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, 

причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють; 

заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних 

за їх виконання, строки та необхідні ресурси; 

навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування; 

процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду 

програм; 

інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням заходи. 

Стаття 20. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної 

політики 
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1. Національне агентство готує проект щорічної національної доповіді щодо 

реалізації засад антикорупційної політики, який не пізніше 1 квітня подається 

до Кабінету Міністрів України. 

2. У національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики 

мають відображатися такі відомості: 

1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції з обов’язковим зазначенням таких даних: 

а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів 

у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні 

правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією; 

б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально 

уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність; 

в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення 

ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок 

суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також 

на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з 

корупцією; 

ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок 

суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких 

закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення; 

д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 

3 цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та 

правопорушення, пов’язані з корупцією; 

е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з 

притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або 

правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких 

застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю; 

є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними 

правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та 

обсяги їх відшкодування; 

ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення 

корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно 

одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n25
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з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних 

правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в 

Україну із-за кордону, та розпорядження ними; 

и) відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних 

корупційних правопорушень; 

і) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або 

посадовими особами нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) 

внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду; 

ї) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою 

заінтересованих фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, 

державного органу, органу місцевого самоврядування нормативно-правових 

актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення; 

й) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли 

вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства; 

к) співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними 

організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними 

угоди про співробітництво; 

л) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації; 

м) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, 

кваліфікацію та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації; 

н) діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення 

правопорушень їх працівниками, результати розгляду таких повідомлень, 

притягнення працівників підрозділів внутрішньої безпеки до відповідальності; 

о) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції; 

п) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та виконання їх 

повноважень; 

2) узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-

правових актів та проектів нормативно-правових актів; 

3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів 

щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного 

співробітництва; 

4) узагальнений аналіз ситуації щодо корупції із зазначенням: 

а) виявлених державними органами, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних 
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факторів у їх діяльності та реалізації ними заходів щодо усунення зазначених 

факторів; 

б) результатів соціологічних і аналітичних досліджень з вивчення ситуації 

щодо корупції, проведених державними органами, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, міжнародними 

організаціями, громадськими об’єднаннями; 

в) стану виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання і 

протидії корупції; 

г) впливу здійснюваних заходів на рівень корупції на основі статистичних 

даних та результатів соціологічних досліджень; 

5) звіт про стан виконання Антикорупційної стратегії; 

6) висновки та рекомендації. 

3. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші 

державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування до 15 лютого подають до Національного агентства 

інформацію, необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації 

засад антикорупційної політики. 

4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 15 квітня розглядає та 

схвалює проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної 

політики, який протягом десяти робочих днів з дня схвалення направляється до 

Верховної Ради України. 

5. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики 

підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховної Ради України. 

Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції 

1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також 

окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право: 

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів 

спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному 

агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, 

установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у 

працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості; 

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, 

передбаченому Законом України"Про доступ до публічної інформації", 

інформацію про діяльність щодо запобігання корупції; 

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, 

подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, 
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отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих 

пропозицій; 

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань 

запобігання корупції; 

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо 

вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері 

запобігання корупції; 

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, 

соціологічних тощо, з питань запобігання корупції; 

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання 

корупції; 

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері 

запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не 

суперечать законодавству; 

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання 

корупції. 

2. Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути 

відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які 

здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних 

напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому 

законом. 

3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що 

передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а 

також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх 

громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних 

органів невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з 

метою прийняття. 

4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення 

законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, передбачених 

частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-

сайтах. 

 

 

3.1.4. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З 

КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи 

свого становища 
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1. Особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, 

забороняється використовувати свої службові повноваження або своє 

становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної 

вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке 

державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. 

Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків 

1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 

забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, 

одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або 

фізичних осіб: 

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. 

2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 

можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням 

про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, 

якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, 

встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість 

таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не 

перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи 

на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. 

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не 

поширюється на подарунки, які: 

1) даруються близькими особами; 

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 

загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 

3. Подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини 

першої статті 3 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці 

Крим, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, 

установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною 

власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

4. Рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої 

статті 3 цього Закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи 

отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту 

інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 цього Закону. 

Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n25
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n37
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n37
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n37
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n712
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1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо 

неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, 

зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: 

1) відмовитися від пропозиції; 

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; 

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за 

наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, 

організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

2. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання 

службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму 

службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною 

вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного 

робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього 

керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, 

організації. 

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або 

подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила 

неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або 

керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації. 

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок 

виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт 

про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка 

підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника 

відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його 

відсутності. 

3. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки 

зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у 

сфері протидії корупції. 

4. Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подарунка 

за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 23 цього Закону. 

5. У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої 

статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, 

вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього 

питання до територіального органу Національного агентства, який надає 

відповідне роз’яснення. 

Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n317
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n26
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n37
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1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, 

забороняється: 

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої 

діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 

спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України; 

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, 

наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання 

прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями 

(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та 

представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді 

(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України. 

2. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються 

на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих 

рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на 

постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій 

раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних. 

Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування 

1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, 

які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється: 

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові 

договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької 

діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - 

підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом 

року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або 

підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних 

осіб або фізичних осіб - підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах 

інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти 

інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в 

судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в 

якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності. 
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2. Порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті 

обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для 

припинення відповідного договору. 

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням 

вимог пункту 1 частини першої цієї статті, можуть бути визнані недійсними. 

У разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, 

Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору 

(контракту), визнання правочину недійсним. 

Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб 

1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 

3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб 

або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень 

близьким їм особам. 

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах "а", "в"-

"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити 

керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у 

цьому органі близьких їм осіб. 

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на: 

1) народних засідателів і присяжних; 

2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з 

набуттям одним з них статусу виборної особи; 

3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є 

районними центрами), а також гірських населених пунктах. 

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї 

статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення 

таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. 

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні 

особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин 

підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що 

виключає пряме підпорядкування. 

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у 

підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. 

 

 

3.1.5. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ 

ІНТЕРЕСІВ 

Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 

зобов’язані: 
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1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного 

конфлікту інтересів; 

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа 

дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи 

потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку 

перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї 

безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство 

чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання 

повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів; 

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту 

інтересів. 

2. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який 

спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч 

закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх 

осіб. 

3. Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого 

належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих 

днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи 

реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо 

врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу. 

Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про 

наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи 

робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання 

конфлікту інтересів. 

4. Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого 

належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про 

конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим 

Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої 

особи. 

5. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту 

інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального 

органу Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження 

про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, 

передбачених у цьому розділі Закону. 
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6. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, 

вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася 

за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів. 

7. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг 

та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій 

держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи 

врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони 

регулюють. 

Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту 

інтересів 

1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: 

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного 

конфлікту інтересів; 

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 

завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 

3) обмеження доступу особи до певної інформації; 

4) перегляду обсягу службових повноважень особи; 

5) переведення особи на іншу посаду; 

6) звільнення особи. 

2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у 

яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно 

вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного 

приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів 

безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого 

належить звільнення/ініціювання звільнення з посади. 

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його 

приховування. 

Стаття 30. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті 

1. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах 

реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням 

керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, у випадках, 

якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості 
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залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших 

працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації. 

2. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах 

реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до 

прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників 

відповідного органу, підприємства, установи, організації здійснюється за 

рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому 

працює особа. 

Стаття 31. Обмеження доступу до інформації 

1. Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи до певної 

інформації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного 

структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт 

інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за 

можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді 

за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною 

інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації. 

Стаття 32. Перегляд обсягу службових повноважень 

1. Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї 

особи здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, 

організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у 

разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний 

з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження 

належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і 

можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника. 

Стаття 33. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем 

1. Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї 

особи під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання 

завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах 

реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до 

інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її 

переведення на іншу посаду або звільнення. 

2. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах: 

1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, 

установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, 
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вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або 

розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, 

пов’язаних із предметом конфлікту інтересів; 

2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка 

та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу 

працівника; 

3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі 

колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу. 

3. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма 

контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також 

обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за 

виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття 

рішень. 

Стаття 34. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту 

інтересів 

1. Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з 

наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за 

рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації у разі, якщо 

конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути 

врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення 

дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до 

інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного 

інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками 

відповідає особистим та професійним якостям особи. 

Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

прирівняної до неї особи. 

2. Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у 

зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи 

потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не 

може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди 

на переведення або на позбавлення приватного інтересу. 

Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у 

діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Президента 

України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, 
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керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу 

Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та суддів 

судів загальної юрисдикції, голів, заступників голів обласних та районних рад, 

міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних 

рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус 

відповідних осіб та засади організації відповідних органів. 

2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального 

органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у 

прийнятті рішення цим органом. 

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член 

відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо 

стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена 

колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу. 

У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу 

колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати 

правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має 

здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього 

контролю приймається відповідним колегіальним органом. 

Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на 

посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та 

корпоративні права у порядку, встановленому законом. 

У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 

частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління 

належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї. 

2. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 

частини першої статті 3 цього Закону, належних їм підприємств, які за 

способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є 

унітарним, здійснюється шляхом укладення договору управління майном із 

суб’єктом підприємницької діяльності. 

3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 

частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав 

здійснюється в один із таких способів: 
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1) укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької 

діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими 

фінансовими інструментами); 

2) укладення договору про управління цінними паперами, іншими 

фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для 

інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем 

цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами; 

3) укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного 

фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з 

управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку на провадження діяльності з управління активами. 

Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного 

пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого 

інституту спільного інвестування. 

4. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, не можуть укладати договори, зазначені у частинах другій та 

третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями 

цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють 

члени сім’ї таких осіб. 

5. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після 

передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав 

зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням 

нотаріально засвідченої копії укладеного договору. 

 

3.1.6. ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

Стаття 37. Вимоги до поведінки осіб 

1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а" 

пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, якими вони зобов’язані 

керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких 

повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за 

порушення цих вимог встановлюються цим Законом, який є правовою основою 

для кодексів чи стандартів професійної етики. 

2. Національне агентство затверджує загальні правила етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють та 
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забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх 

працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які 

здійснюють діяльність у сфері їх управління. 

Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані 

неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм 

поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами 

і підлеглими. 

Стаття 39. Пріоритет інтересів 

1. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, 

представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх 

інтересах. 

Стаття 40. Політична нейтральність 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень 

дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому 

вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати 

службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або 

окремих політиків. 

2. Положення частини першої цієї статті не поширюється на виборних осіб 

та осіб, які обіймають політичні посади. 

Стаття 41. Неупередженість 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, 

особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, 

релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 

Стаття 42. Компетентність і ефективність 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально 

виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та 

доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або 

підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання 

державної і комунальної власності. 

Стаття 43. Нерозголошення інформації 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, не розголошують і не використовують в інший спосіб 

конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома 
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у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних 

обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 

Стаття 44. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання 

рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. 

2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом 

рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких 

рішень чи доручень. 

3. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, зазначена 

у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, вважає 

незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом 

правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним 

або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити 

про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона 

працює, а виборні особи - Національне агентство. 

 

3.1.7. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 

цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), 

за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. 

2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 

цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 

період, не охоплений раніше поданими деклараціями. 

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення 

діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік. 

3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті 

"а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на 

відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік. 

4. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має 

право подати виправлену декларацію. 
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У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, 

несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних 

відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з 

достовірними відомостями. 

Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації 

1. У декларації зазначаються відомості про: 

1) прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої 

релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального 

органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової 

політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта 

декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце проживання, а також місце 

фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування 

Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи 

(проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), 

займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) 

суб’єкта декларування; 

2) об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його 

сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться 

у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення 

правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають: 

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття 

майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату 

набуття його у власність, володіння або користування; 

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх 

співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини 

першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням 

коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві 

користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у 

пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної 

особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців; 

2-

1) об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію 

або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які: 

а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності 

відповідно до Цивільного кодексу України; 

б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування 

або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, 

або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від 

правових підстав набуття такого права; 

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта 

декларування або членів його сім’ї. 

Такі відомості включають: 

а) інформацію про місцезнаходження об’єкта; 
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б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій 

здійснюється будівництво об’єкта; 

в) якщо об’єкт перебуває у спільній власності - про всіх його співвласників 

зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, або 

найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 

3) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних 

плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування 

або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної 

власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми 

правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають: 

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у 

власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у 

власність, володіння або користування; 

б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а 

також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за 

наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і 

механізми зазначаються незалежно від їх вартості; 

в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх 

співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 

частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із 

зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, 

про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 

частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із 

зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців. 

Примітка. Декларування цінного рухомого майна, зазначеного у цьому пункті 

(крім транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів), права на яке 

набуті до подання суб’єктом декларування першої декларації відповідно до вимог 

цього Закону, здійснюється з обов’язковим зазначенням інформації про набуття 

такого майна до початку періоду здійснення діяльності із виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування або у такий період. При цьому зазначення 

даних щодо його вартості та дати набуття у власність, володіння або користування 

не є обов’язковим; 

4) цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що 

належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із відображенням 

відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних 

паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі якщо 

цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються 

відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування 

відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 

5) інші корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам 

його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його 

організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і 
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організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, 

підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні; 

5-

1) юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є 

суб’єкт декларування або члени його сім’ї". 

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, 

наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"; 

6) нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його 

сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в 

грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються 

дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент 

виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них; 

7) отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної 

плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за 

сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, 

благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та 

корпоративних прав, подарунки та інші доходи. 

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його 

розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість 

перевищує п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного 

року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, 

отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п’ять 

мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року; 

8) наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на 

банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських 

фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у 

дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають 

дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного 

державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті 

відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають 

декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, 

розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших 

небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у 

дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 

мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року; 

9) фінансові зобов’язання, у тому числі отримані кредити, позики, 

зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної 

суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за 

договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені 

іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про 

вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, 

стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої 

цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та 

дату виникнення зобов’язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо 

розмір зобов’язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 
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січня звітного року. У разі якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 мінімальних 

заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, зазначається лише 

загальний розмір такого фінансового зобов’язання. 

У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання 

є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначаються вид майна, його 

місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна відповідно до 

пункту 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної 

особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців. У разі якщо засобом забезпечення отриманого 

зобов’язання є порука, в декларації має бути вказано інформацію про поручителя, 

зазначену у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної 

юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців; 

10) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у 

суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи 

користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, 

нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які 

зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті. 

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку 

перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року; 

до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет. На 

письмовий запит Національного агентства суб’єкт декларування надає інформацію 

щодо найменування контрагента; 

11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані 

про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором 

(контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа 

працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки 

платника податків; 

12) входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових 

органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи 

самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) 

із зазначенням назви відповідних об’єднань (організацій) та їх коду Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від 

того, знаходиться об’єкт декларування на території України чи за її межами. 

3. У декларації зазначаються також відомості про об’єкти декларування, 

передбачені пунктами 2-8 частини першої цієї статті, що є об’єктами права 

власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи 

має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого 

об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. 

Відомості, передбачені цією частиною, не зазначаються в декларації, якщо 

відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у 

пункті 5-

1 частини першої цієї статті, та їх головним призначенням є використання 
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у господарській діяльності такої юридичної особи (промислове обладнання, 

спеціальна техніка тощо). 

Положення цієї частини застосовуються під час подання декларації 

службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з 

високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону. 

4. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті, не 

зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної 

у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону. 

5. Відображення доходів і видатків суб’єктів декларування здійснюється у 

грошовій одиниці України. 

Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, 

передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці 

України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки. 

Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що 

перебувають у володінні чи користуванні суб’єкта декларування, зазначається у 

випадку, якщо вона відома суб’єкту декларування або повинна була стати відомою 

внаслідок вчинення відповідного правочину. 

6. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою 

відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за 

валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату 

одержання доходів/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, 

одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було 

одержано/здійснено. 

7. У разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості 

чи їх частину для заповнення декларації суб’єкт декларування зобов’язаний 

зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про 

такого члена сім’ї, визначену пунктами 1-12частини першої цієї статті. 

Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій 

1. Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством. 

Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті 

Національного агентства. 

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-

сайті Національного агентства надається шляхом можливості перегляду, 

копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних 

(електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його 

автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з 

метою повторного використання. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/page3#n493
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran38#n38
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran448#n448
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Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової 

картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, 

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), є 

інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у 

відкритому доступі. 

2. Інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

зберігається упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави 

або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення 

виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої особою, 

яка зберігається безстроково. 

Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій 

1. Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами 

декларування, такі види контролю: 

1) щодо своєчасності подання; 

2) щодо правильності та повноти заповнення; 

3) логічний та арифметичний контроль. 

2. Національне агентство проводить повну перевірку декларацій відповідно 

до цього Закону. 

3. Порядок проведення передбачених цієї статтею видів контролю, а також 

повної перевірки декларації визначається Національним агентством. 

Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій 
{Частину першу статті 49 виключено на підставі Закону № 1022-VIII від 15.03.2016} 
2. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані 

перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють 

(працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне 

агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у 

визначеному ним порядку. 

3. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не 

подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта 

про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти 

днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, 

визначеному частиною першою статті 45 цього Закону. 

Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання 

декларації керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки 

Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного 

права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально 

уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. 

Стаття 50. Повна перевірка декларацій 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1022-19/paran31#n31
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran440#n440
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1. Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня 

подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих 

відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність 

конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. 

Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які 

займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів 

декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних 

ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством. 

Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими 

суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за 

результатами логічного та арифметичного контролю. 

Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також 

самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в 

декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування у випадках, 

передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону. 

2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації 

відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство 

письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу 

влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх 

апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний 

суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії 

корупції. 

Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади яких 

передбачені частиною першою статті 9 Закону України "Про державну 

службу", або віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною 

першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і 

слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних 

структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на 

територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст 

Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію 

одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці 

Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, 

військові посадові особи вищого офіцерського складу. 

Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n474
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1. Національне агентство здійснює вибірковий моніторинг способу життя 

суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя 

наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з 

декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, що подається відповідно до цього Закону. 

2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється 

Національним агентством на підставі інформації, отриманої від фізичних та 

юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих 

джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя 

суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам. 

3. Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування 

визначається Національним агентством. 

Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про 

захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у 

право на недоторканність особистого і сімейного життя особи. 

4. Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування 

задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної 

перевірки його декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя 

Національним агентством надається можливість суб’єкту декларування 

протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом. 

У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак 

корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

Національне агентство інформує про них спеціально уповноважені суб’єкти у 

сфері протидії корупції. 

Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю 

1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування 

зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне 

агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і 

місцезнаходження банку-нерезидента. 

2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме 

отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 

мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, 

зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або 

придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне 

агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного 

агентства. 
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3. Порядок інформування Національного агентства про відкриття 

валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у 

майновому стані визначаються Національним агентством. 

Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового контролю 

стосовно окремих категорій осіб 

1. Стосовно осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини 

першої статті 3 цього Закону, які належать до кадрового складу розвідувальних 

органів України та/або займають посади, перебування на яких становить 

державну таємницю, зокрема, у військових формуваннях та державних органах, 

що здійснюють оперативно-розшукову, контрозвідувальну, розвідувальну 

діяльність, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, заходи, 

передбачені розділом VII цього Закону, організовуються і здійснюються у 

спосіб, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів 

(формувань), у порядку, що визначається Національним агентством з питань 

запобігання корупції за погодженням із зазначеними органами 

(формуваннями)". 

 

 

3.1.8. ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ 

Стаття 53. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і 

протидії корупції 

1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - 

особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є 

достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою. 

2. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, 

перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, 

здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, 

або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення 

вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути 

застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від 

протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". 

3. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до 

звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку 

керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, 

атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення 

заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з 

повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою. 

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, 

крім випадків, встановлених законом. 
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4. Національне агентство, а також інші державні органи, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують 

умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону 

іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, 

засоби електронного зв’язку. 

5. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене 

працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). 

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та 

порядок їх розгляду визначаються цим Законом. 

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає 

розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, 

містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає 

перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у 

вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, 

неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують 

термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. 

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення 

вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо 

припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення 

винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак 

кримінального або адміністративного правопорушення також інформує 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

6. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закону 

у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної 

політики у цій сфері. 

7. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, 

юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання 

інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних 

підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо 

припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його 

вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. 
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3.1.9. ІНШІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Стаття 54. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування 

1. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, 

органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, 

юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні 

активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених 

законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України. 

2. Незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно 

грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, 

пільг чи послуг за наявності підстав тягне за собою відповідальність 

відповідних посадових осіб державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. 

Стаття 55. Антикорупційна експертиза 

1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах 

нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти 

вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх 

усунення проводиться антикорупційна експертиза. 

2. Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством 

юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-

правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до 

предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією. 

Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення 

ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів. 

3. Обов’язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться 

Міністерством юстиції України, підлягають усі проекти нормативно-правових 

актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України. 

4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється 

Міністерством юстиції України згідно із затвердженим ним щорічним планом. 

Вказана експертиза здійснюється щодо законів України, актів Президента 

України та Кабінету Міністрів України у таких сферах: 

1) прав та свобод людини і громадянина; 

2) повноважень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; 

3) надання адміністративних послуг; 
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4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих 

бюджетів; 

5) конкурсних (тендерних) процедур. 

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, 

нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється 

під час такої реєстрації. 

5. Національне агентство може проводити за власною ініціативою у 

встановленому ним порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-

правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету 

Міністрів України. 

Для проведення Національним агентством антикорупційної експертизи 

Кабінет Міністрів України надсилає йому проекти усіх відповідних 

нормативно-правових актів. 

Національне агентство інформує відповідний комітет Верховної Ради 

України або Кабінет Міністрів України про проведення антикорупційної 

експертизи відповідного проекту нормативно-правового акта, що є підставою 

для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше 

десяти днів. 

Громадська рада при Національному агентстві залучається до проведення 

ним антикорупційної експертизи. 

6. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових 

актів у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню 

корупційних правопорушень, підлягають обов’язковому оприлюдненню на 

офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну експертизу. 

7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб 

може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-

правових актів та проектів нормативно-правових актів. 

Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-

правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її 

результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських 

об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством. 

8. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, 

підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) 

відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли 

відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері. 

9. Національне агентство здійснює періодичний перегляд законодавства на 

наявність у ньому корупціогенних норм та надає Міністерству юстиції України 

пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної 

експертизи, передбаченого частиною четвертою цієї статті. До проведення 
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зазначеного моніторингу Національне агентство може залучати громадські 

об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення 

на підставі відкритого конкурсу. 

Стаття 56. Спеціальна перевірка 

1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають 

зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також 

посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується 

Національним агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі 

щодо відомостей, поданих особисто. 

Спеціальна перевірка не проводиться щодо: 

1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати 

України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів; 

2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, 

передбаченими штатами воєнного часу; 

3) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та 

призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в 

межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в 

інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування; 

4) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що 

припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших 

органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що 

припиняються; 

5) осіб при розгляді питання про включення їх до списку народних 

засідателів або присяжних. 

У разі якщо призначення, обрання чи затвердження на посади здійснюється 

місцевою радою, спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим 

Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на 

відповідні посади осіб. 

2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника 

(заступника керівника) державного органу, органу влади Автономної 

Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття 

посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом. Для 

забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник 
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відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, 

органу місцевого самоврядування або їх апарату може визначити 

відповідальний структурний підрозділ. 

Особливості організації проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів 

на посаду судді визначаються Законом України "Про судоустрій і статус 

суддів". 

Щодо кандидатів на зайняття інших посад, призначення (обрання) на які 

здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом 

Міністрів України, організація проведення спеціальної перевірки покладається 

відповідно на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату 

Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України або їх 

заступників. 

Організація проведення спеціальної перевірки у новостворених державних 

органах покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері державної служби, до моменту утворення у такому 

новоствореному органі відповідального за це структурного підрозділу. 

3. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на 

зайняття посади, зазначеної в частині першій цієї статті, зокрема щодо: 

1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким 

особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні 

правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення; 

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним 

стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення; 

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

4) наявності в особи корпоративних прав; 

5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в 

психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, 

наявності наукового ступеня, вченого звання; 

6) відношення особи до військового обов’язку; 

7) наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск 

необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади; 

8) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої 

положеннями Закону України "Про очищення влади". 

Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, 

при призначенні в порядку переведення на посаду до іншого державного 

органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування повідомляє про це відповідний орган, який в установленому 

порядку запитує інформацію щодо її результатів. 
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Примітка. Посадами, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, є посади, передбачені частиною 

першою статті 9 Закону України "Про державну службу", посади, віднесені 

згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону 

України "Про службу в органах місцевого самоврядування" до першої - третьої 

категорій, а також посади суддів, прокурорів і слідчих, керівників, заступників 

керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію 

України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівників, 

заступників керівників державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або 

кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, 

керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста 

республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, 

району в місті, міста районного значення, а також посади, що підлягають 

заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців. 

Стаття 57. Порядок проведення спеціальної перевірки 

1. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка 

претендує на зайняття посади, у строк, що не перевищує двадцяти п’яти 

календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки. 

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на 

посаду не розглядається. 

Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення 

спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

2. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття 

посади, подає до відповідного органу: 

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; 

2) автобіографію; 

3) копію паспорта громадянина України; 

4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; 

5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою 

Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в 

психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я; 

6) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця 

(для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 

7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності). 

Особа, яка претендує на зайняття посади, також подає до Національного 

агентства в порядку, визначеному частиною першою статті 45 цього Закону, 
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декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Особи, зазначені в абзаці сьомому частини першої статті 56 цього Закону, 

подають передбачені цією частиною статті документи для проведення 

спеціальної перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання 

або затвердження. 

3. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття 

посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому 

претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних державних 

органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки 

відомостей, передбачених у частині третій статті 56, або до їх територіальних 

органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо особи, яка 

претендує на зайняття відповідної посади, за формою, яку затверджує Кабінет 

Міністрів України. 

Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі 

його відсутності - особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його 

заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

До запиту додаються копії документів, зазначених у частині другій цієї 

статті. 

Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення 

(обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою 

України або Кабінетом Міністрів України, такий запит надсилається до 

відповідних державних органів (їх територіальних органів) відповідно Главою 

Адміністрації Президента України, Керівником Апарату Верховної Ради 

України, Міністром Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою 

визначеною ними посадовою особою) через центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби. 

4. Спеціальна перевірка проводиться: 

1) Міністерством внутрішніх справ України і Державною судовою 

адміністрацією України - щодо відомостей про притягнення особи до 

кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення; 

2) Міністерством юстиції України та Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку - щодо наявності в особи корпоративних прав; 

3) Національним агентством - щодо наявності у Єдиному державному 

реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, відомостей про кандидата, а також щодо достовірності 

відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік; 
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4) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони здоров’я, відповідним органом виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, 

Севастопольської міської державної адміністрації - щодо відомостей про стан 

здоров’я кандидата (в частині перебування особи на обліку в 

психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я); 

5) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері освіти, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської 

державної адміністрації, центральним органом виконавчої влади, якому 

підпорядкований навчальний заклад, керівником навчального закладу - щодо 

освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання; 

6) Службою безпеки України - щодо наявності в особи допуску до 

державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку 

(в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки 

України); 

7) Міністерством оборони України, військовими комісаріатами Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - щодо відношення 

особи до військового обов’язку (за винятком випадків персонально-якісного 

обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України). 

До проведення спеціальної перевірки можуть бути залучені інші центральні 

органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб’єкти у сфері 

протидії корупції з метою перевірки відомостей про особу, зазначених у цій 

статті, або достовірності документів, передбачених цією статтею. 

Стаття 58. Результати проведення спеціальної перевірки 

1. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником 

органу, що проводив перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує 

його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу 

функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний 

запит, у семиденний строк з дати надходження запиту. 

Під час проведення спеціальної перевірки між органами (підрозділами), які 

її проводять, можуть здійснюватися взаємодія та обмін відомостями щодо 

особи, зокрема щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на 

яких становить державну таємницю. Такі взаємодія й обмін здійснюються у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

2. Рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні 

(обранні) на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки. 
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У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту 

розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) 

організовує проведення спеціальної перевірки, надається можливість 

претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове 

пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність. 

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про 

претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством 

вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює 

призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні 

(обранні) на посаду. 

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду 

вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним 

підроблених документів або неправдивих відомостей посадова особа (орган), 

яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом 

трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє 

претенденту у призначенні (обранні) на посаду. 

Особа, щодо якої за результатами спеціальної перевірки встановлено 

обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, 

вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку. 

Повноваження особи, зазначеної в абзаці восьмому частини першої статті 

56 цього Закону, достроково припиняються без припинення повноважень 

депутата ради, а відповідна особа звільняється з відповідної посади без 

прийняття рішення відповідної ради у випадку, якщо вона не пройшла 

спеціальну перевірку або не надала у встановлений цим Законом строк згоди на 

проведення спеціальної перевірки. 

Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами 

спеціальної перевірки може бути оскаржено до суду. 

3. Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної 

інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки за формою, 

затвердженою Кабінетом Міністрів України. Щодо кандидатів на зайняття 

посад (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється 

Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів 

України, таку довідку готує відповідний структурний підрозділ Адміністрації 

Президента України, Апарату Верховної Ради України або Секретаріату 

Кабінету Міністрів України. 

Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на 

ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі 
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незгоди з результатами перевірки можуть подати відповідному органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування свої зауваження у 

письмовій формі. Ці зауваження підлягають розгляду у семиденний строк з дня 

їх надходження. 

Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її 

проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що 

становлять державну таємницю. 

Документи, що були подані особою, яка претендувала на зайняття посади, 

для проведення спеціальної перевірки, у разі призначення (обрання) її на 

посаду передаються для зберігання в особовій справі, а в разі відмови у 

призначенні (обранні) на посаду повертаються цій особі під розписку, крім 

випадків, коли встановлено неправдивість цих документів, та інших випадків, 

передбачених законом. 

Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, 

поданих особою, або до особової справи, якщо прийнято рішення про її 

призначення (обрання) на посаду. 

Стаття 59. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення 

1. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, 

дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про 

юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру 

у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством. 

Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що провадять 

оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, 

належність яких до вказаних органів становить державну таємницю, та яких 

притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, 

вносяться до розділу з обмеженим доступом Єдиного державного реєстру осіб, 

які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, порядок його формування та ведення 

затверджуються Національним агентством. 

Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про 

юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру 

у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
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правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної 

судової адміністрації України до Національного агентства електронної копії 

рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру 

судових рішень. 

Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення вносяться до 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження 

до Національного агентства від кадрової служби державного органу, органу 

влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також 

підприємства, установи та організації завіреної в установленому порядку 

паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення. 

2. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення, про внесення відомостей про особу 

до зазначеного реєстру або про відсутність відомостей про таку особу 

подається: 

на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки 

відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої 

інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на 

запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і 

застосуванням законів; 

у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) або 

уповноваженого представника юридичної особи щодо отримання відомостей 

про себе або юридичну особу, яку він представляє. 

3. Національне агентство забезпечує оприлюднення на своєму офіційному 

веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих 

днів після їх внесення до реєстру. 

Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про 

фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного 

або пов’язаного з корупцією правопорушення: 

1) прізвище, ім’я, по батькові; 

2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення; 

3) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення; 

4) вид покарання (стягнення); 
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5) спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку; 

6) вид дисциплінарного стягнення. 

Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про 

юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру: 

1) назва; 

2) юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців; 

3) склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого 

застосовано заходи кримінально-правового характеру; 

4) вид застосованих заходів кримінально-правового характеру. 

Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та 

не можуть бути обмежені в доступі. 

Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації 

1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 

а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у 

юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми, забороняється: 

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої 

цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, 

яка підлягає наданню відповідно до закону. 

2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація 

про: 

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та 

юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 

1 частини першої статті 3 цього Закону, або державними органами, органами 

місцевого самоврядування; 

2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших 

виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього 

Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають 

обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим 

Законом; 

3) передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних 

прав, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом; 

4) конфлікт інтересів осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 

3 цього Закону, та заходи з його врегулювання. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n26
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3.1.10. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ 

ОСІБ 

Стаття 61. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної 

особи 

1. Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є 

необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у 

діяльності юридичної особи. 

2. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують 

регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні 

антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у 

діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема 

для проведення аудиту. 

3. Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують 

роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, 

зобов’язані: 

1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, 

пов’язаних з діяльністю юридичної особи; 

2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність 

вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи; 

3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 

корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або 

засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення 

корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи; 

4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 

корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або 

засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної 

особи або іншими особами; 

5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання 

корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або 

засновників (учасників) юридичної особи про виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів. 

Стаття 62. Антикорупційна програма юридичної особи 

1. Антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, 

стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у 

діяльності юридичної особи. 

2. В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується 

керівниками: 
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1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких 

державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова 

чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а 

обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період 

перевищує сімдесят мільйонів гривень; 

2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками 

процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних 

закупівель", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт 

дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень. 

3. Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з 

працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен 

перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи. 

4. Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми 

включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку 

юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються 

юридичною особою. 

5. В юридичних особах, зазначених у частині другій цієї статті, для 

реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за 

реалізацію антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус 

якої визначається цим Законом. 

Стаття 63. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи 

1. Антикорупційна програма юридичних осіб, зазначених у частині 

другій статті 62 цього Закону, може містити, зокрема, такі положення: 

1) сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення; 

2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, 

процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення 

періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи; 

3) норми професійної етики працівників юридичної особи; 

4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної 

особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної 

особи; 

5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за 

запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх 

наявності); 

6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками 

(учасниками) юридичної особи; 

7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за 

дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також 

оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1197-18
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8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками 

про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про 

вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень; 

9) процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про 

корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; 

10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про 

виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок 

врегулювання виявленого конфлікту інтересів; 

11) порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим 

працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних 

стандартів та процедур; 

12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників 

у сфері запобігання і протидії корупції; 

13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, 

які порушують положення антикорупційної програми; 

14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування 

уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань; 

15) порядок внесення змін до антикорупційної програми. 

Стаття 64. Правовий статус Уповноваженого 

1. Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається 

відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її 

учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою 

антикорупційною програмою. 

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими 

та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати 

відповідні обов’язки. 

3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка: 

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість; 

2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена; 

3) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної 

Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або 

у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення. 

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, 

зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, а також будь-яка 

інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з 

діяльністю юридичної особи. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n26
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У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний 

строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це 

керівника юридичної особи з одночасним поданням заяви про розірвання 

трудового договору за власною ініціативою. 

5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі: 

1) розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого; 

2) розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи 

або її засновників (учасників). Особа, яка працює на посаді Уповноваженого в 

юридичній особі, зазначеній у частині другій статті 62 цього Закону, може бути 

звільнена за умови надання згоди Національним агентством; 

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я 

відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я; 

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним 

або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім 

чи оголошення його померлим; 

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; 

6) смерті. 

6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної 

особи письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів 

та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду. 

  

3.1.11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З 

КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ 

НАСЛІДКІВ 

Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення 

1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до 

кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку. 

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою 

особою злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, 

визначенихКримінальним кодексом України, застосовуються заходи 

кримінально-правового характеру. 

2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, 

пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не 

накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv/print1389885984993313#n660
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займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, 

підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому 

законом порядку. 

3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 

або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього 

Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у 

сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням 

керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, 

яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з 

притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися 

діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, 

встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не 

передбачено законом. 

5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері 

службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на 

посаді в порядку, визначеному законом. 

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами 

України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за 

рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона 

працює, до закінчення розгляду справи судом. 

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу 

адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових 

повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного 

прогулу, пов’язаного з таким відстороненням. 

Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок 

вчинення корупційного правопорушення 

1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, 

яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку. 

Стаття 67. Незаконні акти та правочини 

1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням 

вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, 

уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або 
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можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою 

заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, 

прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу 

місцевого самоврядування. 

Орган або посадова особа надсилає до Національного агентства протягом 

трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного 

для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або 

рішень. 

2. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, може 

бути визнаним недійсним. 

Стаття 68. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування 

збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення 

корупційного правопорушення 

1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення і яким завдано 

моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, 

відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку. 

2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок 

незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо 

запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету 

України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республіка 

Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, 

завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта, що здійснює 

заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги 

(регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого 

відшкодування (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими 

відносинами, відшкодуванням моральної шкоди). 

Стаття 69. Вилучення незаконно одержаного майна 

1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за 

рішенням суду в установленому законом порядку. 

 

3.1.12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 70. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії 

корупції 

1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює 

співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними 

державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо 

запобігання і протидії корупції. 
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2. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного 

співробітництва у справах про корупційні правопорушення здійснюються 

компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних 

договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

Стаття 71. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії 

корупції 

1. У разі якщо міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені законодавством про запобігання і протидію корупції, 

застосовуються правила міжнародних договорів. 

Стаття 72. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії 

корупції 

1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам 

іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому числі з обмеженим 

доступом, з питань запобігання і протидії корупції з додержанням вимог 

законодавства та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України. 

2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних із 

запобіганням і протидією корупції, можливе лише в разі, якщо ці органи та 

відповідний компетентний орган України можуть установити такий режим 

доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших 

цілей чи її розголошення у будь-який спосіб, у тому числі шляхом 

несанкціонованого доступу. 

Стаття 73. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, 

одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджання 

вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних 

правопорушень 

1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого 

майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджається 

цими коштами та іншим майном відповідно до законодавства та міжнародних 

договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

 

3.1.13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним 

чинності. 

2. До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього 

Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, 
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встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". 

Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому 

Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". 

Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього 

Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

У 2016 році службові особи, які на день початку роботи зазначеної системи 

займають згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне та особливо 

відповідальне становище, зобов’язані подати щорічні декларації за минулий рік у 

порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після 

початку роботи системи. 

3. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші 

нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому 

Закону. 

4. Визнати такими, що втратили чинність: 

1)  Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості 

Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4, № 33, ст. 

435; 2014 р., № 10, ст. 119, № 11, ст. 132, № 12, ст. 178, ст. 183, № 20-21, ст. 712, 

№ 22, ст. 816, № 28, ст. 937, № 29, ст. 942; із змінами, внесеними Законом 

України від 12 серпня 2014 року № 1634-VII), крім положень щодо фінансового 

контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та 

оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

2) Закон України "Про правила етичної поведінки" (Відомості Верховної 

Ради України, 2013 р., № 14, ст. 94). 

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 

1971 р., додаток до № 50, ст. 375): 

а) у частині першій статті 36: 

пункт 7-1 викласти в такій редакції: 

"7-1) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону 

України "Про запобігання корупції", встановленим для осіб, які звільнилися або 

іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення"; 

б) у пункті 4 частини першої статті 41 слова "Закону України "Про засади 

запобігання і протидії корупції" замінити словами "Закону України "Про 

запобігання корупції", а слово "безпосередньому" замінити словом "прямому"; 

в) у статті 235: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
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частину першу після слів "на іншу роботу" доповнити словами "у тому 

числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України "Про 

запобігання корупції" іншою особою"; 

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: 

"У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був 

звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням 

про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою 

особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає 

трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі 

шестимісячного середнього заробітку". 

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами 

п’ятою і шостою; 

2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 

а) частину першу статті 21 після слів "адміністративне правопорушення" 

доповнити словами "крім посадової особи"; 

б) пункт 5 частини першої статті 24 доповнити абзацом другим такого 

змісту: 

"позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю"; 

в) частину першу статті 25 після слів "додаткові адміністративні стягнення" 

доповнити словами "позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю тільки як додаткове"; 

г) у статті 30: 

назву доповнити словами "позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю"; 

доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту: 

"Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю призначається судом на строк від шести місяців до одного року, 

незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини 

статті) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру 

адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, та інших обставин справи суд визнає за 

неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

призначається судом строком на один рік, коли його спеціально передбачено в 

санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу"; 

ґ) назву глави 13-А викласти в такій редакції: 
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"Глава 13-А  

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З 

КОРУПЦІЄЮ"; 

д) статті 172-4-172-8 викласти в такій редакції: 

"Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою 

оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, 

медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю - 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого 

доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за 

сумісництвом. 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до 

складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової 

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім 

випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), 

що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси 

держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній 

комісії господарської організації), - 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого 

доходу від такої діяльності. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, 

-тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого 

доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 

1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за 

винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів 

місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на 

постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій 

раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних. 

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків 
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Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою 

цієї статті, -тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка 

(пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у 

пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання 

корупції". 

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю 

Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, 

-тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

строком на один рік. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті 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. 

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про 

наявність у неї реального конфлікту інтересів - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 
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Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів 

-тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, 

-тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка. 

1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 

частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". 

2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти 

суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи 

представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 

виконання вказаних повноважень. 

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у 

зв’язку з виконанням службових повноважень 

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх 

інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових 

повноважень, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 

1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції"; 

е) у статті 172-9: 

в абзаці другому слова "від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти" замінити 

словами "від ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти"; 

доповнити частиною другою такого змісту: 

"Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів 

адміністративного стягнення, - 

тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; 

є) доповнити статтею 188-46 такого змісту: 

"Стаття 188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і 

протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення 
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встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо 

недостовірної інформації або не у повному обсязі - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за таке ж порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; 

ж) статтю 221 після цифр "188-45" доповнити цифрами "188-46"; 

з) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту: 

"Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 188-46)"; 

3) Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 

р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 366-1 такого змісту: 

"Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації 

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", 

або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації - 

карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. 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"; 

4) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 

2003 р., №№ 18-22, ст. 144): 

а) статтю 22 доповнити частиною одинадцятою такого змісту: 

"11. Суб’єкт господарювання державного сектора економіки запроваджує 

антикорупційну програму у порядку, визначеному законом"; 

б) статтю 24 доповнити частиною шостою такого змісту: 

"6. Суб’єкт господарювання комунального сектора економіки запроваджує 

антикорупційну програму у порядку, визначеному законом"; 

5) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної 

Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492): 

а) частину другу статті 35 доповнити абзацом другим такого змісту: 

"Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено 

як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на 

стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи 

створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача 
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(звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в 

призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з 

повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону 

України "Про запобігання корупції" іншою особою"; 

б) абзац третій частини першої статті 60 викласти в такій редакції: 

"У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення 

ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, 

примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, 

переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу 

посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або 

членом його сім’ї про порушення вимог Закону України "Про запобігання 

корупції" іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при 

цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача"; 

6) частину другу статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України 

(Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) доповнити 

абзацом другим такого змісту: 

"Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено 

як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на 

стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи 

створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача 

(звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в 

призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з 

повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону 

України "Про запобігання корупції" іншою особою"; 

7) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної 

Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88): 

а) частину першу статті 155 доповнити словами "а про відсторонення від 

посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції - 

Генеральний прокурор України або його заступник"; 

б) частину першу статті 158 після слова "Прокурор" доповнити словами "а 

щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції 

Генеральний прокурор України або його заступник"; 

в) частину першу статті 480 доповнити пунктом 9 такого змісту: 

"9) члена Національного агентства з питань запобігання корупції"; 

г) пункт 2 частини першої статті 481 після слів "заступникам Генерального 

прокурора України" доповнити словами "члену Національного агентства з 

питань запобігання корупції"; 
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8) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради 

України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2011 р., № 41, ст. 416; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 

р., № 11, ст. 132): 

а) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту: 

"Особливості регулювання правового становища членів і службовців 

апарату та територіальних органів Національного агентства з питань 

запобігання корупції визначаються законом"; 

б) в абзаці третьому статті 12 слова "або на яких протягом останнього року 

накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення" виключити; 

в) статтю 13 викласти в такій редакції: 

"Стаття 13. Фінансовий контроль 

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також 

державний службовець подають декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, 

встановленому Законом України "Про запобігання корупції"; 

г) частину першу статті 14 після слів "а також за" доповнити словами 

"порушення правил професійної етики, інший"; 

ґ) у частині шостій статті 15 слова "Законом України "Про засади 

запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про 

запобігання корупції"; 

д) частину першу статті 16 викласти в такій редакції: 

"На державних службовців поширюються вимоги та обмеження, 

передбачені Законом України "Про запобігання корупції"; 

е) статтю 16-1 викласти в такій редакції: 

"Стаття 16-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Державні службовці зобов’язані дотримуватися правил запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про 

запобігання корупції"; 

є) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції: 

"Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за 

посадою у разі вчинення ним корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснюється у порядку, 

визначеному Законом України "Про запобігання корупції"; 

ж) пункт 7 частини першої статті 30 виключити; 

з) у частині дванадцятій статті 37 слова "відповідальності за вчинення 

адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням 

обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії 
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корупції" замінити словами "адміністративної відповідальності за вчинене 

правопорушення, пов’язане з корупцією"; 

9) у Законі України "Про Конституційний Суд України" (Відомості 

Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272; 2006 р., № 41, ст. 355, № 42, ст. 

383; 2009 р., № 31, ст. 461; 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 10, ст. 63; 

2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 22, ст. 816): 

а) у статті 16: 

у частині третій слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії 

корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції"; 

частини четверту - шосту замінити однією частиною такого змісту: 

"На суддів Конституційного Суду України поширюються відповідні вимоги 

та обмеження, встановлені для них Законом України "Про запобігання 

корупції"; 

б) доповнити статтею 19-1 такого змісту: 

Стаття 19-1. Конфлікт інтересів 

Суддя Конституційного Суду України не може брати участь у розгляді, 

підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, 

щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів. 

У разі наявності у судді Конституційного Суду України реального чи 

потенційного конфлікту інтересів з питань, які розглядаються в рамках 

конституційного провадження, суддя Конституційного Суду України повинен 

протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це 

Конституційний Суд України та заявити самовідвід щодо участі у розгляді 

відповідного питання. 

З тих самих підстав відвід судді Конституційного Суду України можуть 

заявити особи, які є учасниками конституційного провадження. 

Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у 

формі письмової заяви на адресу Конституційного Суду України. Головуючий 

на пленарному засіданні Конституційного Суду України зобов’язаний 

ознайомити учасників засідання із заявою про відвід (самовідвід) судді 

Конституційного Суду України. 

Процесуальна ухвала про відвід (самовідвід) приймається на засіданні 

Конституційного Суду України. 

Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт 

інтересів" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про 

запобігання корупції"; 

в) частину третю статті 63 доповнити словами "крім випадків, передбачених 

частиною першою статті 19-1 цього Закону, в яких вони зобов’язані утриматись 

від голосування"; 



135 

 

10) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості 

Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами): 

а) у статті 55: 

частину третю доповнити словами "входити до складу правління, інших 

виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 

здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать 

державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи 

територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії 

господарської організації)"; 

абзаци перший - четвертий частини п’ятої замінити одним абзацом такого 

змісту: 

"Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також 

вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата 

ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 

ним повноважень голови ради". 

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом другим; 

б) абзаци перший - четвертий частини четвертої статті 56 замінити одним 

абзацом такого змісту: 

"4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, 

першого заступника, заступника голови обласної ради також вважаються 

достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної 

ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 

ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради"; 

в) доповнити статтею 59-1 такого змісту: 

"Стаття 59-1. Конфлікт інтересів 

1. Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, 

селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, 

районної у місті ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень 

відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під 

час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. 

2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, 

надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути 

неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, 

визначену відповідною радою. 

Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт 

інтересів", "неправомірна вигода", "подарунок" вживаються у значенні, 

наведеному в Законі України "Про запобігання корупції"; 
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г) у статті 79: 

у частині першій: 

пункт 3-1 викласти в такій редакції: 

"3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 

відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено 

стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, 

що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування"; 

пункт 4 виключити; 

у частині сьомій: 

у пункті 1 слова "частині першій" замінити словами та цифрами "пунктах 1, 

2, 5, 6 частини першої"; 

після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту: 

"2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 3-1 частини першої цієї статті, - з дня, 

наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії 

відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради". 

У зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4; 

11) у Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості 

Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 

р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 501; 2014 р., № 4, ст. 61, № 16, ст. 582): 

а) у частині другій статті 48 та пункті 5 частини першої статті 51 слова "про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" замінити 

словами "особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування"; 

б) у статті 50: 

частину першу викласти в такій редакції: 

"1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, 

подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в 

електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України 

"Про запобігання корупції"; 

у частині другій слова "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну податкову політику, за дорученням" замінити словами "Національне 

агентство з питань запобігання корупції за зверненням"; 

у частині третій слова "про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру" замінити словами "особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування"; 

12) у частині першій статті 62 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із 

наступними змінами): 
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підпункт "в" пункту 4 виключити; 

доповнити пунктом 8 такого змісту: 

"8) за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання 

корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками 

конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб’єкта 

підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про запобігання 

корупції"; 

13) у Законі України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 

(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2010 р., № 4, ст. 18; 

2013 р., № 14, ст. 89, № 23, ст. 218; 2014 р., № 11, ст. 132): 

а) частини третю та четверту статті 5 замінити однією частиною такого 

змісту: 

"Стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, 

зазначені в абзаці третьому статті 3 цього Закону, а також стосовно осіб, які 

претендують на зайняття зазначених в абзаці четвертому статті 3 цього Закону 

посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою 

проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України 

"Про запобігання корупції"; 

б) у статті 12: 

пункт 4 частини першої виключити; 

у частині другій слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії 

корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції"; 

в) статтю 12-1 викласти в такій редакції: 

"Стаття 12-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися 

правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених 

Законом України "Про запобігання корупції"; 

г) статтю 13 викласти в такій редакції: 

"Стаття 13. Фінансовий контроль 

Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання 

корупції"; 

ґ) абзац четвертий частини першої та частину другу статті 20 виключити; 

14) пункт 7 частини першої статті 5 Закону України "Про статус депутатів 

місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2013 

р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132) викласти в такій редакції: 

"7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його 

засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, 
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яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано 

покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади 

або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування"; 

15) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України 

"Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 

2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами): 

а) главу 5 доповнити статтею 31-1 такого змісту: 

"Стаття 31-1. Обмеження щодо участі в обговоренні питань на пленарному 

засіданні Верховної Ради у зв’язку з конфліктом інтересів 

1. Народний депутат бере участь на пленарних засіданнях в обговоренні 

питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного 

оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому 

розглядається відповідне питання"; 

б) статтю 37 доповнити частиною шостою такого змісту: 

"6. Народний депутат бере участь у голосуванні з питань, щодо яких у нього 

наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час 

пленарного засідання Верховної Ради, на якому розглядається відповідне 

питання"; 

в) частину другу статті 85 доповнити абзацом другим такого змісту: 

"Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний 

депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт 

інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється 

відповідна комісія. Народний депутат, кандидатура якого запропонована 

депутатською фракцією (депутатською групою) до складу тимчасової 

спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити Верховну Раду про неможливість 

брати участь у роботі тимчасової спеціальної комісії за наявності зазначеної 

підстави"; 

г) частину третю статті 87 доповнити абзацами шостим та сьомим такого 

змісту: 

"5) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт 

інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія. 

Не може бути обраний до складу тимчасової слідчої комісії народний 

депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт 

інтересів з питань, для розслідування яких утворюється вказана комісія"; 

ґ) у статті 173: 

частину четверту викласти в такій редакції: 
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"4. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого 

подає до Верховної Ради особову картку, декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік"; 

частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту: 

"Не може бути обраною до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії 

особа, у якої в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт 

інтересів у зв’язку з проведенням розслідування, для проведення якого 

утворюється відповідна комісія. Особа, кандидатура якої запропонована 

депутатською фракцією (депутатською групою) до складу спеціальної 

тимчасової слідчої комісії, зобов’язана повідомити відповідний комітет та 

Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі спеціальної тимчасової 

слідчої комісії за наявності зазначеної підстави"; 

16) у Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної 

Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 501; 

2014 р., № 11, ст. 132, № 23, ст. 870): 

а) у частині четвертій статті 54: 

у пункті 6 слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії 

корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції"; 

пункт 7 викласти в такій редакції: 

"7) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом 

України "Про запобігання корупції"; 

б) статтю 56 доповнити частиною другою такого змісту: 

"2. Для розроблення проекту Кодексу суддівської етики, змін до нього, 

консультування суддів, суддів у відставці, щодо вирішення проблемних питань 

і надання рекомендацій щодо етичної поведінки суддів, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, запобігання одержанню 

неправомірної вигоди чи заборонених законом подарунків, поводження з ними 

діє комісія з питань суддівської етики. 

Комісію з питань суддівської етики утворює і положення про неї 

затверджує Рада суддів України. Комісія з питань суддівської етики діє на 

громадських засадах. Її діяльність забезпечує апарат Ради суддів України"; 

в) у частині першій статті 67: 

пункт 8 виключити; 

після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: 

"Кандидат на посаду судді також подає до Національного агентства з 

питань запобігання корупції в порядку, визначеному Законом України "Про 

запобігання корупції", декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування". 
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У зв’язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий вважати відповідно 

абзацами тринадцятим та чотирнадцятим; 

г) у пункті 7 частини четвертої статті 75 слова "Законом України "Про 

засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України 

"Про запобігання корупції"; 

ґ) пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції: 

"6) несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому 

Законом України "Про запобігання корупції"; 

д) у статті 127: 

пункт 6-1 частини п’ятої викласти в такій редакції: 

"6-1) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів 

Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та 

членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової 

адміністрації України та його заступників, приймає рішення про врегулювання 

реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності вказаних осіб (крім 

випадків, коли конфлікт інтересів має бути врегульований у порядку, 

визначеному процесуальним законодавством)"; 

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту: 

"6. У разі виникнення у суддів Конституційного Суду України та суддів 

судів загальної юрисдикції (крім випадків, коли конфлікт інтересів 

врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законодавством), 

Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови 

Державної судової адміністрації України реального чи потенційного конфлікту 

інтересів вони зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту 

виникнення у письмовій формі повідомити про це Раду суддів України". 

У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами 

сьомою - десятою; 

17) у Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" 

(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491; 2013 р., № 14, ст. 

89): 

а) у пункті 7 частини першої статті 37, пункті 6 частини першої статті 

38, пункті 6 частини першої статті 39 слова "про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру" замінити словами "особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"; 

б) частину першу статті 43 викласти в такій редакції: 



141 

 

"1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, 

подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, 

міського голови за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про 

запобігання корупції"; 

18) частину шосту статті 6 Закону України "Про доступ до публічної 

інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., 

№ 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132) викласти в такій редакції: 

"6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання 

корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої 

статті 47 вказаного Закону"; 

19) статтю 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" 

(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2014 р., № 13, ст. 

223) доповнити частиною шостою та приміткою такого змісту: 

"6. У разі виникнення у керівника центрального органу виконавчої влади 

реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше 

наступного робочого дня письмово поінформувати про це міністра, який 

спрямовує та координує відповідний центральний орган виконавчої влади, крім 

керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, який 

зобов’язаний поінформувати у вказаному випадку Кабінет Міністрів України. 

За результатами розгляду зазначеної інформації міністр, який спрямовує та 

координує відповідний центральний орган виконавчої влади, а у випадках 

виникнення конфлікту інтересів у керівника центрального органу виконавчої 

влади із спеціальним статусом - Кабінет Міністрів України приймає рішення 

про здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів відповідного 

керівника центрального органу виконавчої влади та здійснює контроль за їх 

реалізацією. 

Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт 

інтересів" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про 

запобігання корупції"; 

20) у Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості 

Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; 2014 р., № 22, ст. 794): 

а) у пункті 7 частини першої статті 54, пункті 5 частини першої та пункті 3 

частини другої статті 55, частині одинадцятій статті 107 слова "про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" замінити словами 

"особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування"; 
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б) частину першу статті 57 викласти в такій редакції: 

"1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, 

подається кандидатом у депутати за формою, визначеною відповідно до Закону 

України "Про запобігання корупції"; 

21) у Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної 

Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222, № 22, ст. 816): 

а) у частині четвертій статті 7 слова "Законом України "Про засади 

запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про 

запобігання корупції"; 

б) доповнити статтею 45-1 такого змісту: 

"Стаття 45-1. Конфлікт інтересів 

1. Член Кабінету Міністрів України не повинен використовувати своє 

посадове становище в приватних інтересах. 

2. У разі виникнення у члена Кабінету Міністрів України реального чи 

потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного 

робочого дня письмово поінформувати про це Кабінет Міністрів України. 

3. Член Кабінету Міністрів України не може брати участь у розгляді, 

підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, 

щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів. 

4. У разі неможливості врегулювання конфлікту інтересів члена Кабінету 

Міністрів України у спосіб, передбачений частиною третьою цієї статті, та 

неусунення ним конфлікту інтересів самостійно Прем’єр-міністр України 

звертається до Верховної Ради України з поданням про звільнення з посади 

вказаного члена Кабінету Міністрів України (стосовно Міністра закордонних 

справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою 

Президента України). 

Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт 

інтересів", "приватний інтерес" вживаються у значенні, наведеному в Законі 

України "Про запобігання корупції"; 

22) пункт 1 частини першої статті 17 Закону України "Про здійснення 

державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 

883) доповнити пунктом 1-1такого змісту: 

"1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником 

попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена 

юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з 

антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є 

обов’язковими відповідно до закону". 
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6. Кабінету Міністрів України: 

1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити 

прийняття Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів 

Національного агентства з питань запобігання корупції та Регламент роботи 

відповідної конкурсної комісії; 

2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих 

актів у відповідність із цим Законом; 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим 

Законом, крім передбачених підпунктом 1 цього пункту; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-

правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

створити Національне агентство з питань запобігання корупції; 

3) забезпечити проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів 

Національного агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному 

статтею 5 цього Закону, до введення в дію цього Закону. 
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3.2. ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ  
( закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII) 

 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення 

влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, 

верховенства права та прав людини в Україні. 

Стаття 1. Основні засади очищення влади 

1. Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням 

суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на 

службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. 

2. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до 

участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи 

бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані 

на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ 

національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і 

свобод людини, і ґрунтується на принципах: 

верховенства права та законності; 

відкритості, прозорості та публічності; 

презумпції невинуватості; 

індивідуальної відповідальності; 

гарантування права на захист. 

3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, 

щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати 

особи, зазначені у частинахпершій, 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. 

4. Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій - сьомій статті 3 цього Закону, 

не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади 

(люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним 

рішенням суду. 

5. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, може 

застосовуватися до особи лише один раз. 

6. Застосування до особи заборони, передбаченої частиною третьою цієї 

статті, не є підставою для відмови від застосування заборони, передбаченої 

частиною четвертою цієї статті, за наявності підстав та у порядку, що визначені 

цим Законом. 

7. Заборона, передбачена частинами третьою та четвертою цієї статті, не 

застосовується до осіб, зазначених у частинах другій - четвертій статті 3 цього 

Закону, які визнані учасниками бойових дій під час проведення 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n33
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n44
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n59
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n71
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n75
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n58
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n63
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n63
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антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством 

порядку. 

8. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, не 

застосовується до осіб вищого офіцерського складу, які обіймали або 

обіймають посади в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, 

Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та 

інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, якщо це 

обумовлено необхідністю забезпечення обороноздатності держави та за умови 

задоволення відповідного клопотання у порядку, визначеному цим Законом. 

Міністр оборони України, Голова Державної прикордонної служби України, 

командувач Національної гвардії України, керівники інших військових 

формувань мають право вносити за погодженням з Комітетом Верховної Ради 

України з питань національної безпеки і оборони мотивоване клопотання до 

Президента України щодо незастосування до осіб, зазначених в абзаці першому 

цієї частини, заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з 

очищення влади (люстрації). 

Клопотання, передбачене абзацом другим цієї частини, може також бути 

внесене стосовно осіб вищого офіцерського складу, які були звільнені з 

займаних посад в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, 

Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та 

інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, щодо яких 

було застосовано заборони, визначені частинами третьою або четвертою цієї 

статті. 

За результатами розгляду відповідного клопотання Президент України 

приймає рішення. У разі задоволення відповідного клопотання особа 

вважається такою, щодо якої не застосовано заборони, визначені частиною 

третьою або четвертою цієї статті. 

У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною дев’ятою. 

Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади 

(люстрації) 

1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо: 

1) Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-

прем’єр-міністра України, а також міністра, керівників центральних органів 

виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови 

Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, 

Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників; 

2) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, 

Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління 

державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, 
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що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну 

політику, керівника податкової міліції, керівника центрального органу 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері цивільного захисту, їх перших заступників, заступників; 

3) військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених 

відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців 

строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під 

час мобілізації; 

4) членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, професійних суддів, Голови Державної судової адміністрації України, 

його першого заступника, заступника; 

5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного 

управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших 

заступників, заступників; 

6) начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу 

виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання 

кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової 

міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері цивільного захисту; 

7) посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної 

охорони України, Національного банку України; 

8) членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що 

здійснюють державне регулювання природних монополій, державне 

регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і 

фінансових послуг; 

9) керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-

промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до 

сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг; 

10) інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування; 

11) осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пунктах 1-10 цієї 

частини. 

Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади (люстрації) 
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1. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, 

застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду 

(посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року: 

1) Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-

міністра України, віце-прем’єр-міністра України; 

2) міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не 

входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку 

України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду 

державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, їх першого заступника, голови або члена національної 

комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, 

державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних 

паперів і фінансових послуг; 

3) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, 

Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління 

державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну 

політику, податкової міліції, їх першого заступника чи заступника, заступника 

Міністра внутрішніх справ України; 

4) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого 

заступника, заступника; 

5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного 

управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого 

заступника, заступника; 

6) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової 

адміністрації України, його першого заступника, заступника; 

7) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу 

центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства 

внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, 

податкової міліції; 

8) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу 

прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ 

України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 
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9) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, 

Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших 

заступників, заступників, голови районної державної адміністрації, районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

10) Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил 

України, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, Командувача 

Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України, їх першого заступника. 

2. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, 

застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 

2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з 

відповідної посади (посад) за власним бажанням: 

1) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем’єр-

міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-

міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, 

який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного 

банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду 

державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, Генерального прокурора України, Голови Служби 

безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника 

Управління державної охорони України, керівника центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову 

та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої 

влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту, Глави Адміністрації Президента України, Керівника 

Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх 

першого заступника, заступника; 

2) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової 

адміністрації України, його першого заступника, заступника; 

3) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу 

центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства 

внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, 

податкової міліції; 

4) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу 

прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ 
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України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах у 

місті Києві; 

5) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, 

Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших 

заступників, заступників, голови районної державної адміністрації, районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

6) Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил 

України, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, Командувача 

Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України, їх першого заступника, заступника; 

7) голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне 

регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та 

інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; 

8) керівника державного підприємства, що належить до сфери управління 

суб’єкта надання адміністративних послуг, яке відповідно до законодавства 

вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг; 

9) працівника правоохоронного органу, який брав участь у затриманні осіб, 

звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно 

до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення 

переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час 

проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року№ 737-VII, Закону України 

"Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали 

місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII; 

10) працівника правоохоронного органу, який складав та/або своєю дією 

сприяв складенню рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення, 

повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, 

обвинувальних актів стосовно осіб, звільнених від кримінальної або 

адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення 

негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з 

приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 

2014 року № 737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та 

покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних 

зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 

21 лютого 2014 року № 743-VII; 

11) слідчого органу досудового розслідування, дізнавача, оперативного 

працівника, інспектора, який проводив слідчі та оперативні дії стосовно осіб, 
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звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно 

до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення 

переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час 

проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України 

"Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали 

місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VII; 

12) працівника органу прокуратури, який здійснював процесуальне 

керівництво, вносив подання, погодження, підтримував клопотання про 

застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення у суді 

стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної 

відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних 

наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, 

які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року № 

737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з 

приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 

року № 743-VII; 

13) судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою 

приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 

ухвалив рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної 

відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної 

відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних 

наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, 

які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року № 

737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з 

приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 

року № 743-VII. 

3. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, 

застосовується до суддів, які постановлювали ухвали про дозвіл на затримання 

з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під 

вартою, ухвалювали обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до 

яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України "Про 

внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо 

повної реабілітації політичних в’язнів" від 27 лютого 2014 року № 792-VII, 

співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших 

правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю 

здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне 
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переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких 

застосовано повну індивідуальну амністію Законом України "Про внесення 

змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної 

реабілітації політичних в’язнів" від 27 лютого 2014 року № 792-VII. 

4. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, 

застосовується до осіб, які: 

1) були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії 

Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої 

союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря 

районного комітету і вище; 

2) були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади 

секретаря ЦК ЛКСМУ і вище; 

3) були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ 

УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному 

розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі 

навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей). 

5. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, 

застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування (крім осіб, зазначених у частинах першій - 

четвертій цієї статті), які, обіймаючи відповідну посаду у період з 25 лютого 

2010 року по 22 лютого 2014 року, своїм рішенням, дією чи бездіяльністю, що 

встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали 

заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором 

Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної 

цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини. 

6. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, 

застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, співробітників органів 

внутрішніх справ, прокуратури України та інших правоохоронних органів, які 

своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду 

щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на 

перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися 

мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на 

завдання шкоди життю, здоров’ю, майну фізичних осіб у період з 21 листопада 

2013 року по 22 лютого 2014 року. 

7. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, 

застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, співробітників органів 
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внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, стосовно 

яких встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили, що вони: 

1) співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори в 

оперативному отриманні інформації; 

2) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або 

сприяли їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, 

оборони чи територіальної цілісності України; 

3) закликали публічно до порушення територіальної цілісності та 

суверенітету України; 

4) розпалювали міжнаціональну ворожнечу; 

5) своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до 

порушення прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням 

Європейського суду з прав людини. 

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. 

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 четвертоюстатті 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. 

Стаття 4. Заяви посадових або службових осіб 

1. Особи, які перебувають на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини 

першої статті 2 цього Закону, подають керівнику або органу, зазначеному 
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у частині четвертій статті 5 цього Закону, власноручно написану заяву, у якій 

повідомляють про те, що до них застосовуються заборони, 

визначені частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, або 

повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони, та про 

згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них 

відповідно до цього Закону (далі - заява). 

2. Заява подається не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення 

перевірки у відповідному органі, на підприємстві згідно з планом проведення 

перевірок, затвердження якого передбачено пунктом 3 частини другої статті 5 

цього Закону. 

3. Неподання заяви у строк, передбачений частиною другою цієї статті, є 

підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день 

після спливу строку на подання заяви та застосування до неї заборони, 

передбаченої частиною третьою статті 1 цього Закону. 

Подання заяви, у якій особа повідомляє про те, що до неї застосовується 

заборона, зазначена у частині третій або четвертій статті 1 цього Закону, є 

підставою для звільнення особи із займаної посади не пізніш як на третій день 

після подання такої заяви та застосування до неї відповідної заборони. 

Стаття 5. Проведення перевірки 

1. Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, 

передбаченої цим Законом, є Міністерство юстиції України. 

Міністерство юстиції України не пізніше ніж протягом місяця з дня 

набрання чинності цим Законом утворює дорадчий громадський орган з питань 

люстрації при Міністерстві юстиції України для забезпечення здійснення 

громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), до складу 

якого повинні входити представники засобів масової інформації та 

представники громадськості. 

2. Міністерство юстиції України в місячний строк з дня набрання чинності 

цим Законом розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України: 

1) перелік органів, що здійснюють перевірку достовірності відповідних 

відомостей щодо застосування заборон, передбачених 

частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону, згідно з їх 

компетенцією; 

2) порядок проведення перевірки, передбаченої цим Законом; 

3) план проведення перевірок по кожному органу державної влади та органу 

місцевого самоврядування, підприємству, в якому працюють особи, зазначені 

у пунктах 1-10частини першої статті 2 цього Закону, відповідно до черговості, 

визначеної частиною шостою цієї статті. 
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3. Подані Міністерством юстиції України проекти документів, визначених 

частиною другою цієї статті, затверджуються Кабінетом Міністрів України не 

пізніше ніж на десятий день після подання Міністерством юстиції України та 

протягом десяти днів з дня їх затвердження оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті Міністерства юстиції України. 

Міністерство юстиції України не пізніше ніж на десятий день з дня 

затвердження Кабінетом Міністрів України переліку органів, передбаченого 

пунктом 1 частини другої цієї статті, розміщує на своєму офіційному веб-сайті 

інформацію про поштову та електронну адреси, контактний номер телефону 

кожного з органів державної влади, до компетенції яких належить проведення 

перевірки, а також дорадчого громадського органу з питань люстрації при 

Міністерстві юстиції України, до яких фізичні та юридичні особи протягом 

одного місяця з дня початку проходження перевірки можуть подати 

інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення 

на неї заборон, передбачених цим Законом. Така інформація, подана фізичними 

та юридичними особами, підлягає розгляду органами державної влади, до 

компетенції яких належить проведення перевірки. 

4. Організація проведення перевірки осіб (крім професійних суддів та осіб, 

зазначених в абзаці третьому цієї частини) покладається на керівника 

відповідного органу, до повноважень якого належить звільнення з посади 

особи, стосовно якої здійснюється перевірка. 

Організація проведення перевірки професійних суддів покладається на 

голову суду, в якому працює суддя. 

Організація проведення перевірки членів Вищої ради юстиції, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Центральної виборчої комісії, 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення покладається 

на керівника органу, в якому працює особа. 

5. Перевірці підлягають: 

1) достовірність вказаних у заяві відомостей щодо незастосування заборон, 

передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону; 

2) достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та 

відповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданій 

особою за минулий рік за формою, що встановлена Законом України "Про 

засади запобігання і протидії корупції" (далі - декларація), набутого (набутих) 

за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої 

статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел. 

6. Перевірка здійснюється у такій черговості: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n21


155 

 

1) Міністра юстиції України, посадових і службових осіб Міністерства 

юстиції України, керівників, посадових і службових осіб органів, визначених 

пунктом 1 частини другої цієї статті; 

2) керівників органів, визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 

цього Закону; 

3) заступників керівників органів, визначених пунктами 1-10 частини 

першої статті 2 цього Закону, керівників їх структурних підрозділів, керівників 

їх територіальних (регіональних) органів та осіб, зазначених у пункті 9 частини 

першої статті 2 цього Закону; 

4) інших осіб, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 цього 

Закону. 

7. Керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, не 

пізніше ніж на третій день після отримання заяви надсилає до відповідних 

районних, міських (міст обласного значення), районних у містах 

територіальних органів державної влади за місцем проживання особи, до 

компетенції яких належить проведення перевірки відповідних відомостей, 

визначених у пункті 1 частини п’ятої цієї статті, запити про перевірку 

відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, до яких 

додаються копії заяви. 

До відповідного районного, міського (міст обласного значення), районного 

у містах територіального органу державної влади за місцем проживання особи, 

до компетенції якого належить проведення перевірки відомостей, 

визначених пунктом 2 частини п’ятої цієї статті, керівник органу, передбачений 

частиною четвертою цієї статті, не пізніше ніж на третій день після отримання 

заяви надсилає запит про перевірку відповідних відомостей щодо особи, 

стосовно якої проводиться перевірка, до якого додається копія декларації 

особи. 

Запити, передбачені абзацами першим та другим цієї частини, 

надсилаються одночасно. 

У цей же день керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї 

статті, надсилає повідомлення до Міністерства юстиції України про початок 

проходження перевірки особою, яке не пізніше ніж на п’ятий день з моменту 

його отримання розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції 

України із зазначенням дня початку проходження перевірки. 

8. День надсилання відповідних запитів та доданих до них документів, а 

також повідомлення до Міністерства юстиції України є днем початку 

проходження перевірки. 

9. Інформація про початок проходження перевірки особою та копії її заяви 

та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з 
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обмеженим доступом) розміщуються протягом трьох днів після одержання 

заяви на офіційному веб-сайті органу, до повноважень якого належить 

звільнення з посади особи, стосовно якої здійснюється перевірка. 

10. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірності 

відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої цієї статті, орган, який 

проводив перевірку, протягом трьох робочих днів з дня виявлення всіх 

недостовірностей та/або невідповідностей, але не пізніше ніж на тридцятий 

день з дня отримання запиту та копії декларації особи, повідомляє про них 

особу, стосовно якої проводиться перевірка. Особа, стосовно якої проводиться 

перевірка, не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день з дня отримання нею 

відповідного повідомлення надає письмове пояснення за такими фактами та 

підтверджуючі документи, які є обов’язковими для розгляду та врахування 

відповідним органом при підготовці висновку про перевірку. 

11. Орган, який проводив перевірку, надсилає висновок про результати 

перевірки, підписаний керівником такого органу (або особою, яка виконує його 

обов’язки), керівнику органу, передбаченому частиною четвертою цієї статті, 

не пізніше ніж на шістдесятий день з дня початку проходження перевірки. 

Такий висновок може бути оскаржений особою в судовому порядку. 

12. У разі встановлення за результатами перевірки особи недостовірності 

відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої цієї статті, орган, 

який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати перевірки до 

Міністерства юстиції України для офіційного оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Міністерства юстиції України інформації про надходження такого 

висновку та внесення до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких 

застосовано положення Закону України "Про очищення влади", не пізніш як у 

триденний строк з дня одержання такого висновку. 

13. У разі встановлення під час перевірки професійного судді 

недостовірності відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої цієї 

статті, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про 

результати перевірки до Міністерства юстиції України, яке у триденний строк 

із дня одержання такого висновку надсилає його до Вищої ради юстиції та/або 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про 

прийняття подання про звільнення судді з посади. 

Міністерство юстиції України для цілей цього Закону є суб’єктом звернення 

щодо подання про звільнення суддів. 

14. Керівник органу, передбачений частиною четвертою цієї статті, на 

підставі висновку про результати перевірки, яким встановлено недостовірність 

відомостей, визначенихпунктами 1 та/або 2 частини п’ятої цієї статті, не 

пізніше ніж на третій день з дня отримання такого висновку, керуючись 
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положеннями частини третьої або четвертої статті 1 цього Закону, звільняє таку 

особу із займаної посади або не пізніше ніж на третій день з дня його 

отримання надсилає такий висновок керівнику органу (органу), до повноважень 

якого належить звільнення та ініціювання звільнення з посади особи, стосовно 

якої було здійснено перевірку, для її звільнення з посади у встановленому 

законом порядку не пізніше ніж на десятий день з дня отримання висновку. 

15. Усі матеріали перевірки, які надійшли до керівника органу, 

передбаченого частиною четвертою цієї статті, додаються до особової справи 

особи, стосовно якої проводилася перевірка. 

Стаття 6. Заяви осіб, які претендують на зайняття посад 

1. Особа, яка претендує на зайняття посади, визначеної пунктами 1-

10 частини першої статті 2 цього Закону (крім громадян, які призиваються на 

військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу 

за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до 

виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на 

території проведення антитерористичної операції), подає власноручно написану 

письмову заяву, якою повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, 

визначені частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, та про згоду 

на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей стосовно неї 

відповідно до цього Закону. 

2. Відомості, зазначені у заяві, передбаченій частиною першою цієї статті, 

перевіряються під час проведення спеціальної перевірки відповідно до статті 

11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" у порядку та 

строки, визначені цим Законом. 

3. Встановлення перевіркою факту належності особи до переліку осіб, щодо 

яких застосовуються заборони, визначені 

частинами третьою або четвертою статті 1 цього Закону, є підставою для 

відмови у призначенні такої особи на посаду, на яку вона претендує. 

Стаття 7. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано 

положення Закону України "Про очищення влади" 

1. Відомості про осіб, щодо яких встановлено заборону, 

передбачену частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, вносяться 

до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону 

України "Про очищення влади" (далі - Реєстр), що формується та ведеться 

Міністерством юстиції України. 

Положення про Реєстр, порядок його формування та ведення 

затверджуються Міністерством юстиції України. 

Відомості про осіб, щодо яких застосовано заборону, передбачену частиною 

четвертою статті 1 цього Закону, оприлюднюються на офіційному веб-сайті 
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Міністерства юстиції України та вносяться до Реєстру протягом трьох робочих 

днів з дня надходження із Державної судової адміністрації України до 

Міністерства юстиції України наданої з Єдиного державного реєстру судових 

рішень електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили. Державна 

судова адміністрація України надсилає до Міністерства юстиції України таку 

електронну копію рішення суду не пізніш як на десятий день з дня набрання 

ним законної сили. 

2. Інформація з Реєстру про внесення відомостей про особу до Реєстру або 

про відсутність у Реєстрі відомостей про таку особу подається: 

на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування з метою проведення перевірки, передбаченої 

цим Законом, або спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про 

засади запобігання і протидії корупції", відомостей про осіб, які претендують 

на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої 

інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на 

запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і 

застосуванням законів; 

під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку із здійсненням 

очищення влади (люстрації), з відомостями, що містяться в Реєстрі; 

у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо 

отримання відомостей про себе. 

3. Міністерство юстиції України не пізніше ніж на третій день після 

отримання відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру, забезпечує їх 

оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та вносить їх до Реєстру. 

Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, 

щодо якої застосовано положення цього Закону: 

1) прізвище, ім’я, по батькові; 

2) місце роботи, посада на час застосування положення цього Закону; 

3) відомості про стан проходження перевірки особою, а також інформація 

про надходження висновків про результати перевірки, які свідчать про 

наявність підстав для застосування до особи, яка проходила перевірку, заборон, 

визначених статтею 1 цього Закону; 

4) час, протягом якого на особу поширюється заборона, 

передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону. 

Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та 

не можуть бути обмежені в доступі. 

Стаття 8. Контроль за виконанням цього Закону 
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1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль за 

виконанням цього Закону в межах, визначених Конституцією України. 

Інші органи державної влади здійснюють контроль за виконанням цього 

Закону у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і 

законами України. 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Встановити, що впродовж десяти днів з дня набрання чинності цим 

Законом керівник органу (орган), до повноважень якого належить звільнення 

та/або ініціювання звільнення з посади осіб, до яких застосовується заборона, 

зазначена в частині третій статті 1 цього Закону, на основі критеріїв, 

визначених частиною першою статті 3 цього Закону, на підставі відомостей, 

наявних в особових справах цих осіб: 

1) звільняє цих осіб з посад або надсилає керівнику органу (органу), до 

повноважень якого належить звільнення з посади таких осіб, відповідні 

документи для їх звільнення не пізніше ніж на 10 робочий день з дня отримання 

таких документів; 

2) інформує Міністерство юстиції України про їх звільнення з посад та 

надає відповідні відомості про застосування до таких осіб заборони, 

передбаченої частиною третьоюстатті 1 цього Закону, для їх оприлюднення на 

офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та внесення до Єдиного 

державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України 

"Про очищення влади", у порядку та строки, визначені цим Законом. 

3. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не 

суперечить цьому Закону. 

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1) у статті 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної 

Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375): частину першу доповнити 

пунктом 7-2 такого змісту: 

"7-2) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади"; 

частину другу доповнити словами "а у випадку, передбаченому пунктом 7-2, 

особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України 

"Про очищення влади"; 

2) частину першу статті 55 Кримінального кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити абзацом другим 

такого змісту: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n33
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/conv#n13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran204#n204
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran205#n205
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran1439#n1439
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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"Позбавлення права обіймати певні посади як додаткове покарання у 

справах, передбачених Законом України "Про очищення влади", призначається 

на строк п’ять років"; 

3) частину першу статті 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 

(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529) викласти в 

такій редакції:1. Перебування на посаді судді є несумісним із зайняттям посади 

в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування 

та з представницьким мандатом, а також якщо суддя є особою, до якої 

застосовуються заборони, передбачені статтею 1 Закону України "Про 

очищення влади". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17/paran424#n424
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3.3. НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО (закон України 

«Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII) 

 

3.3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Статус Національного антикорупційного бюро України 

 

1. Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) є 

державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, 

виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 

правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання 

вчиненню нових. 

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним 

правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять 

загрозу національній безпеці. 

2. Національне бюро утворюється Президентом України відповідно до 

цього та інших законів України. 

 

Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро 

 

1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять 

Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші закони 

України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти. 

 

Стаття 3. Основні принципи діяльності Національного бюро 

 

1. Основними принципами діяльності Національного бюро є: 

1) верховенство права; 

2) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина; 

3) законність; 

4) безсторонність та справедливість; 

5) незалежність Національного бюро та його працівників; 

6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом 

державним органам; 

7) відкритість для демократичного цивільного контролю; 

8) політична нейтральність і позапартійність; 

9) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро 

 

1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується: 

1) особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного 

бюро та вичерпним переліком підстав припинення повноважень Директора 

Національного бюро, які визначені цим Законом; 

2) конкурсними засадами відбору інших працівників Національного 

бюро, їх особливим правовим та соціальним захистом, належними умовами 

оплати праці; 

3) установленим законом порядком фінансування та матеріально-

технічного забезпечення Національного бюро; 

4) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки 

працівників Національного бюро, їх близьких родичів, майна; 

5) іншими засобами, визначеними цим Законом. 

2. Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих 

інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Національному бюро 

забороняється. 

3. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів 

місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних 

партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у 

діяльність Національного бюро. 

Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані 

до Національного бюро чи його працівників, які стосуються питань досудового 

розслідування у конкретному кримінальному провадженні і не передбачені 

Кримінальним процесуальним кодексом України, є неправомірними та не 

підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення 

тощо працівник Національного бюро невідкладно інформує про це в письмовій 

формі Директора Національного бюро. 

 

Стаття 5. Загальна структура і чисельність Національного бюро 

 

1. Національне бюро складається з центрального і територіальних 

управлінь. 

Національне бюро є юридичною особою публічного права. 

2. Для забезпечення виконання завдань Національного бюро його 

Директор утворює своїм рішенням не більше семи територіальних управлінь 

Національного бюро, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні області 

України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь. 
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Директор Національного бюро, у випадку обґрунтованої необхідності, 

може утворювати своїм рішенням додаткові територіальні управління 

Національного бюро у межах області чи Автономної Республіки Крим. 

3. Структура, штатна чисельність управлінь Національного бюро та 

положення про них затверджуються Директором Національного бюро. 

4. До структури управлінь Національного бюро можуть входити 

підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, 

інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що 

здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або 

спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки 

учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, 

представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, 

фінансові, кадрові та інші підрозділи. 

5. Директор Національного бюро може створювати своїм рішенням 

комісії у складі працівників Національного бюро, прокурора Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, службових осіб інших державних органів, 

органів місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань. Такі 

комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють з 

Національним бюро, та виносять рекомендації щодо усунення зазначених 

порушень. Рекомендації таких комісій є обов’язковими для розгляду 

державними органами, органами місцевого самоврядування. 

Порядок діяльності комісій визначається Директором Національного 

бюро. 

6. Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь 

Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб 

начальницького складу. 

Стаття 6. Директор Національного бюро 

1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, 

який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в 

порядку, визначеному цим Законом. 

Верховна Рада України за наявності підстав, визначених пунктами 6-11 

частини четвертої цієї статті, за пропозицією не менш як третини народних 

депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може 

прийняти рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади. 

2. Директором Національного бюро може бути громадянин України, який 

має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше десяти років, 

досвід роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях, у 

тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях не менше ніж п’ять 

років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними 
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якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати 

відповідні службові обов’язки. 

Для цілей цього Закону: 

1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на 

території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах; 

2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю 

після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або магістра, а також вищої юридичної освіти за відповідним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобутої в іноземних державах. 

Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро 

особа, яка впродовж двох років до подання заяви на участь у конкурсі на 

зайняття цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних 

органів політичної партії або знаходилася у трудових чи інших договірних 

відносинах з політичною партією. 

Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро 

особа, яка не відповідає обмеженням, передбаченим пунктами 1-7 частини 

першої статті 13 цього Закону. 

Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро 

особа, яка не пройшла перевірку у порядку, встановленому Законом України 

"Про очищення влади", з метою відновлення довіри до влади та створення умов 

для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських 

стандартів. 

3. Директор Національного бюро призначається строком на сім років. 

Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд. 

4. Повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв’язку 

із закінченням строку його повноважень або смертю. 

Директор Національного бюро звільняється з посади в разі: 

1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним 

бажанням; 

2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою; 

3) досягнення шістдесяти п’яти років; 

4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я 

відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його 

недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його 

безвісно відсутнім чи оголошення його померлим; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього; 

7) припинення його громадянства України або виїзду на постійне місце 

проживання за межі України; 

8) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності, передбаченими Законом України "Про запобігання 

корупції", встановленим рішенням суду, що набрало законної сили; 

9) невчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування; 

10) набуття громадянства іншої держави; 

11) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) 

діяльності Національного бюро, передбаченої статтею 26 цього Закону, про 

неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання 

обов’язків його Директором. 

Директора Національного бюро не може бути звільнено, а указ 

Президента України про його призначення не може бути скасовано, крім 

підстав, зазначених у цій частині. 

Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення Директора 

Національного бюро 

1. Кандидати на посаду Директора Національного бюро визначаються 

комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного 

бюро (далі - Конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого 

конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі - конкурс). Участь у конкурсі 

можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій 

статті 6 цього Закону. 

2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія. 

3. До складу Конкурсної комісії входять: 

1) три особи, яких визначає Президент України; 

2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України; 

3) три особи, яких визначає Верховна Рада України. 

Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну 

ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. 

Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої 

статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання 

корупції". 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/paran256#n256
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/page#n159
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її 

складі не менше шести осіб. 

4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на 

засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше п’яти членів Конкурсної 

комісії. 

5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів 

Конкурсної комісії. 

Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової 

інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у 

режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань 

Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента 

України. 

Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за 

48 години до його початку. 

Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення 

діяльності Президента України. 

6. Конкурсна комісія: 

1) визначає регламент своєї роботи; 

2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу; 

3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі; 

4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на 

своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна 

перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і 

перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади"; 

5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які 

пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, двох або 

трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії 

мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових 

обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Президенту 

України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на посаду 

Директора Національного бюро; 

6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у 

конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для 

проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини 

перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на 

розгляд Президенту України; 

7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у 

зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора 
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Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами 

спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про 

очищення влади". 

7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень 

Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня дострокового 

припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим 

Законом, формується Конкурсна комісія. 

Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення 

конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро в 

загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному 

веб-сайті Президента України. 

8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в 

оголошенні строк такі документи: 

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення 

спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" 

та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист 

персональних даних"; 

2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), 

число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, 

трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому 

числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в 

минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з 

політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви 

(незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної 

пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості; 

3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено 

оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про 

запобігання корупції"; 

4) інші документи, передбачені законами України "Про державну 

службу", "Про запобігання корупції". 

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають 

оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання 

заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Президента України, крім відомостей, 

які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до 

інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер 

телефону, адресу електронної пошти кандидата. 

9. Відібрані Конкурсною комісією два або три кандидати подаються на 

розгляд Президенту України. 
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Президент України призначає на посаду Директора Національного бюро 

одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з 

дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання. 

Стаття 8. Повноваження Директора Національного бюро 

1. Директор Національного бюро: 

1) несе відповідальність за діяльність Національного бюро, зокрема 

законність здійснюваних Національним бюро оперативно-розшукових заходів, 

досудового розслідування, додержання прав і свобод осіб; 

2) організовує роботу Національного бюро, визначає обов’язки першого 

заступника, заступників Директора Національного бюро; 

3) координує і контролює діяльність його центрального та територіальних 

управлінь; 

4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального та 

територіальних управлінь Національного бюро; 

5) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які 

є обов’язковими для виконання працівниками Національного бюро; 

6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного 

бюро; 

7) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи 

Національного бюро; 

8) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення 

відповідно до законодавства отриманої Національним бюро інформації; вживає 

заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим 

доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до 

публічної інформації, розпорядником якої є Національне бюро; 

9) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в 

попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних 

правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро; 

10) вирішує питання про заохочення та накладення згідно з рішенням 

Дисциплінарної комісії Національного бюро дисциплінарних стягнень на 

працівників Національного бюро; 

11) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державних 

службовців працівникам Національного бюро та спеціальні звання особам 

начальницького складу, вносить Президенту України подання про присвоєння 

рангів державних службовців та спеціальних звань вищого начальницького 

складу Національного бюро; 

12) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства з питань, що належать до компетенції Національного бюро; 
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13) представляє Національне бюро у відносинах з іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а 

також органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями 

тощо; 

14) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її 

комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також 

брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів 

України; 

15) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Національного бюро 

відповідно до цього Закону; звітує про діяльність Національного бюро в 

порядку, визначеному цим Законом; 

16) надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-

розшукових та слідчих дій Національного бюро; 

17) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів. 

2. Директору Національного бюро доступ до державної таємниці усіх 

ступенів секретності надається за посадою після взяття ним письмового 

зобов’язання щодо збереження державної таємниці. 

Стаття 9. Директори територіальних управлінь Національного бюро 

1. Директори територіальних управлінь Національного бюро 

призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Національного 

бюро. 

2. Директор територіального управління Національного бюро: 

1) організовує роботу відповідного територіального управління щодо 

виконання повноважень Національного бюро, наказів і розпоряджень 

Директора Національного бюро; 

3) вносить Директору Національного бюро подання про присвоєння у 

встановленому законодавством порядку спеціальних звань особам 

начальницького складу та рангів державних службовців працівникам 

відповідного територіального управління; 

4) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо структури та 

штатної чисельності відповідного територіального управління; 

5) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо преміювання 

працівників територіальних управлінь; 

6) виконує інші повноваження, передбачені законодавством. 

 

Стаття 10. Працівники Національного бюро 

1. До працівників Національного бюро належать особи начальницького 

складу, державні службовці та інші працівники, які працюють за трудовими 

договорами в Національному бюро. 
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Особами начальницького складу є працівники підрозділів швидкого 

реагування, захисту учасників кримінального судочинства та забезпечення 

безпеки працівників відповідно до цього Закону, оперативно-технічних 

підрозділів Національного бюро. 

Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро, а також в інших справах, витребуваних до 

Національного бюро прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів 

під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування працівниками Національного бюро, проводять старші детективи 

та детективи Національного бюро, які є державними службовцями. 

2. Час проходження служби в Національному бюро зараховується до 

страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної 

служби відповідно до закону. 

3. Директор Національного бюро утворює конкурсні комісії, які 

проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро. 

Директор Національного бюро включає до складу конкурсної комісії 

представників, визначених Радою громадського контролю при Національному 

бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії). 

Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються 

Директором Національного бюро. 

Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у 

Національному бюро розміщується на офіційному веб-сайті Національного 

бюро не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на 

участь у конкурсі. 

Конкурс на зайняття посад у Національному бюро передбачає складання 

кваліфікаційного іспиту (тестування) та проведення співбесіди. 

4. На службу до Національного бюро приймаються на конкурсній, 

добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми 

особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним 

рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові 

обов’язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються 

Директором Національного бюро. Призначення на посади у Національному 

бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що 

проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро, крім 

призначення на посади першого заступника та заступників Директора 

Національного бюро. 
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5. На осіб начальницького складу Національного бюро поширюється 

положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів 

внутрішніх справ та Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. 

6. Трудові відносини працівників Національного бюро регулюються 

законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими 

договорами (контрактами). На спеціалістів Національного бюро, які не мають 

спеціальних звань, поширюється дія Закону України "Про державну службу". 

Посади спеціалістів Національного бюро відносяться до відповідних категорій 

посад працівників апарату міністерства, іншого центрального органу 

виконавчої влади, їх територіальних органів у порядку, встановленому 

законодавством. 

7. Працівники Національного бюро регулярно, але не рідше одного разу 

на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації. 

Стаття 11. Спеціальні звання осіб начальницького складу Національного 

бюро 

1. Особам начальницького складу Національного бюро встановлюються 

такі спеціальні звання: 

1) середній начальницький склад: 

лейтенант Національного антикорупційного бюро України; 

старший лейтенант Національного антикорупційного бюро України; 

капітан Національного антикорупційного бюро України; 

2) старший начальницький склад: 

майор Національного антикорупційного бюро України; 

підполковник Національного антикорупційного бюро України; 

полковник Національного антикорупційного бюро України. 

2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і 

поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку. 

Стаття 12. Присяга осіб начальницького складу Національного бюро 

1. Громадяни України, які вперше зараховуються на посади 

начальницького складу Національного бюро та у відповідних випадках 

пройшли встановлений строк випробування, складають присягу такого змісту: 

"Я (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи на службу до Національного 

антикорупційного бюро України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, 

клянуся завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно 

додержуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти права, 

свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, 

сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану 

законом таємницю". 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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2. Особа начальницького складу Національного бюро підписує текст 

присяги, який зберігається в її особовій справі. Порядок складення присяги 

визначається Директором Національного бюро. 

Стаття 13. Обмеження стосовно працівників Національного бюро 

1. Особа не може бути призначена на посаду в Національному бюро, 

якщо вона: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або 

на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного правопорушення, або притягалася судом до 

відповідальності за вчинення умисного злочину; 

3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права 

займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати 

певні посади; 

4) має громадянство іншої держави; 

5) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її 

близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"; 

6) не пройшла спеціальну перевірку; 

7) не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно 

до Закону України "Про очищення влади"; 

8) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, або якщо внаслідок перевірки цієї декларації підрозділом 

внутрішнього контролю Національного бюро виявлено відображення в 

декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів), доходів, видатків та 

фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 мінімальних 

заробітних плат. 

2. Працівники Національного бюро не мають права: 

1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних 

партій, організовувати або брати участь у страйках; 

2) бути повіреними третіх осіб у справах Національного бюро; 

3) використовувати Національне бюро, його працівників та майно у 

партійних, групових чи особистих інтересах. 

На працівників Національного бюро поширюються інші обмеження та 

вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". 

При призначенні на посаду у Національному бюро особа повідомляється 

про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та 

моніторингу способу життя. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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3. У разі виникнення у працівника Національного бюро конфлікту 

інтересів під час виконання службових повноважень він повинен негайно 

повідомити про це свого безпосереднього керівника. Такий керівник 

зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи 

усунення конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного 

службового завдання іншому працівнику Національного бюро, особистого 

виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством. 

Примітка. Термін "конфлікт інтересів" у цій статті вживається у значенні, 

передбаченому Законом України "Про запобігання корупції". 

Стаття 14. Стажування працівників Національного бюро 

1. Особи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних органах 

на посадах, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням 

досудового розслідування, після проходження конкурсу на зайняття посади 

детектива проходять обов’язкове стажування в Національному бюро строком 

до одного року. 

2. Порядок стажування в Національному бюро визначається положенням, 

яке затверджується Директором Національного бюро. 

3. Особа може бути звільнена з посади Національного бюро за 

підсумками стажування, якщо вона не відповідає вимогам щодо працівників 

Національного бюро. 

Стаття 15. Відрядження службових осіб до Національного бюро та 

відрядження працівників Національного бюро до інших органів 

1. До Національного бюро може бути відряджено працівників інших 

державних органів, установ, організацій із залишенням їх на службі у 

відповідних органах, установах, організаціях або з переведенням у штат 

Національного бюро з метою виконання обов’язків, які вимагають спеціальних 

знань та навичок. 

2. Працівники Національного бюро можуть бути відряджені до інших 

державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених 

цим Законом, із залишенням у штаті Національного бюро. 

3. Порядок відрядження до Національного бюро працівників інших 

державних органів, установ, організацій, а також перелік посад, які можуть 

бути заміщені в цих державних органах, установах і організаціях працівниками 

Національного бюро, визначаються в установленому законодавством порядку.  

 

 

Стаття 16. Обов’язки Національного бюро 

1. Національне бюро: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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1) здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, 

виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених 

законом до його підслідності, а також в оперативно-розшукових справах, 

витребуваних від інших правоохоронних органів; 

2) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, 

віднесених законом до його підслідності, а також проводить досудове 

розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених 

законом; 

3) вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які 

можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у 

кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного 

бюро, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке 

накладено арешт; 

4) взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування та іншими суб’єктами для виконання своїх обов’язків; 

5) здійснює інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та 

усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, 

віднесених до підслідності Національного бюро; 

6) забезпечує особисту безпеку працівників Національного бюро та інших 

визначених законом осіб, захист від протиправних посягань на осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві, у підслідних йому кримінальних 

правопорушеннях; 

7) забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності співпрацю з 

особами, які повідомляють про корупційні правопорушення; 

8) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та 

інформує суспільство про результати своєї роботи; 

9) здійснює міжнародне співробітництво у межах своєї компетенції 

відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. 

Стаття 17. Права Національного бюро 

1. Національному бюро та його працівникам для виконання покладених 

на них обов’язків надається право: 

1) заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що 

затверджується начальником відповідного підрозділу Національного бюро, та 

здійснювати на підставах і в порядку, установлених законом, гласні та негласні 

оперативно-розшукові заходи; 

2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з 

прокурором, витребовувати від інших правоохоронних органів оперативно-

розшукові справи та кримінальні провадження, що стосуються кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та 
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інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, 

але можуть бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та 

розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його 

підслідності; 

3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу 

Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у 

вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних 

органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для 

виконання обов’язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, 

доходи, видатки, фінансові зобов’язання осіб, які ними декларуються у 

встановленому законом порядку, відомості про використання коштів 

Державного бюджету України, розпорядження державним або комунальним 

майном. 

Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але 

не більше ніж протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У 

разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен так само невідкладно у 

письмовій формі повідомити про це Національне бюро з обґрунтуванням 

причин. Національне бюро за зверненням відповідного суб’єкта може 

продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних 

днів. Ненадання Національному бюро на його запит інформації, надання 

завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення 

встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно 

того, що про них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою 

відповідальність, передбачену законом. 

Національне бюро в порядку, визначеному законодавством, має прямий 

доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та 

банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи 

місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, 

засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими 

технічними засобами. 

Обробка такої інформації здійснюється Національним бюро із 

дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням 

таємниці, що охороняється законом; 

4) знайомитися в державних органах, органах місцевого самоврядування 

із документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для 

попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, у 

тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом; 
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5) на підставі рішення Директора Національного бюро або його 

заступника, погодженого з прокурором, отримувати від банків, депозитарних, 

фінансових та інших установ, підприємств та організацій незалежно від форми 

власності інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та 

юридичних осіб, яка необхідна для виконання обов’язків Національного бюро. 

Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, 

здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і 

банківську діяльність" з урахуванням положень цього Закону, а отримання від 

Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та 

депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку 

цінних паперів, - в порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про 

депозитарну систему України" з урахуванням положень цього Закону. 

Суб’єкти, яким адресовано зазначене рішення, зобов’язані невідкладно, але не 

більше ніж протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У разі 

неможливості її надання у зазначений строк з обґрунтованих причин за 

зверненням відповідного суб’єкта Національне бюро може продовжити строк 

надання інформації на строк не більше двох календарних днів; 

6) на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати 

архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під 

охорону, а також вилучати предмети і документи у порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України; 

7) залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах 

кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких 

установ, організацій, контрольних і фінансових органів для забезпечення 

виконання повноважень Національного бюро; 

8) за письмовим рішенням Директора Національного бюро або його 

заступника, погодженим із прокурором, створювати спільні слідчі групи, що 

включають оперативних та слідчих працівників; 

9) за пред’явлення службового посвідчення входити безперешкодно до 

державних органів, органів місцевого самоврядування та зони митного 

контролю, а за письмовим розпорядженням Директора Національного бюро або 

його заступника - безперешкодно проходити до військових частин та установ, 

пунктів пропуску через державний кордон України; 

10) використовувати з наступним відшкодуванням завданих збитків 

транспортні засоби, які належать фізичним та юридичним особам (крім 

транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв 

іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального 

призначення), для проїзду до місця події, припинення кримінального 

правопорушення, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у їх 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
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вчиненні, доставлення до закладів охорони здоров’я осіб, що потребують 

екстреної медичної допомоги; 

11) надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування 

обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і 

умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до 

підслідності Національного бюро, а також отримувати від цих органів протягом 

30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій; 

12) здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на 

договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності 

цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в 

попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних 

правопорушень. 

Контроль за ефективністю використання коштів на зазначені цілі 

здійснює Рахункова палата України; 

13) за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови 

про визнання недійсними угод у порядку, встановленому законодавством 

України; 

14) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати 

інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, 

передбачених законодавством; 

15) зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні 

засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в 

порядку, передбачених Законом України "Про міліцію"; 

16) видавати в разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, 

взятим під захист, відповідно до законодавства зброю, спеціальні засоби 

індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку; 

17) здійснювати правове співробітництво із компетентними органами 

іноземних держав, міжнародними організаціями з питань проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі 

законів та міжнародних договорів України; 

17-1) одержувати у вигляді довідки від органів прокуратури України та 

Міністерства юстиції України у триденний строк матеріали, отримані (надані) у 

рамках надання міжнародної правової допомоги, які стосуються фінансових і 

корупційних кримінальних правопорушень; 

18) виступати як представник інтересів держави під час розгляду у 

закордонних юрисдикційних органах справ про розшук, арешт, конфіскацію та 

повернення в Україну відповідного майна, захист прав та інтересів держави з 

питань, які стосуються виконання обов’язків Національного бюро, а також 

залучати з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12
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19) порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі 

щодо засекречування перебування, здійснення заходів безпеки, поміщення в 

окремому приміщенні) в ізоляторах тимчасового тримання та установах 

попереднього ув’язнення для осіб, які співпрацюють із Національним бюро. 

2. Національне бюро може від імені України надавати міжнародні 

доручення щодо проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, укладати 

угоди про співробітництво з питань її повноважень з іноземними і 

міжнародними правоохоронними органами та організаціями, звертатися від 

імені України до іноземних державних органів в установленому 

законодавством України та відповідних держав порядку тощо. 

3. Національне бюро може створювати та брати участь у міжнародних 

слідчих групах відповідно до цього закону та інших законодавчих актів та 

міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних експертів у 

боротьбі з корупцією, мати інші повноваження, пов’язані з виконанням нею 

своїх обов’язків. 

Стаття 18. Застосування засобів впливу, спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї 

1. Працівники Національного бюро мають право застосовувати заходи 

фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю під час виконання 

службових обов’язків у випадках, на умовах та в порядку, передбачених 

Законом України "Про міліцію". 

Стаття 19. Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення 

1. Для отримання заяв і повідомлень, у тому числі анонімних, про 

кримінальні правопорушення в Національному бюро створюється спеціальна 

телефонна лінія та забезпечується можливість подання таких повідомлень через 

офіційний веб-сайт Національного бюро в мережі Інтернет та засобами 

електронного зв’язку. 

2. Анонімні заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення 

розглядаються Національним бюро за умови, що відповідна інформація 

стосується конкретної особи, містить фактичні дані та може бути перевірена. 

3. Порядок реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Національного 

бюро, визначається Директором Національного бюро. 

Стаття 19-1. Взаємодія Національного бюро з органами внутрішніх 

справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами 

 

1. З метою забезпечення взаємодії Національного бюро з органами 

внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними 

органами у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів 
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передбачаються посади осіб, до функціональних обов’язків яких входить 

здійснення взаємодії з Національним бюро. 

2. Обмін оперативною інформацією між Національним бюро та органами 

внутрішніх справ, Службою безпеки України, іншими правоохоронними 

органами щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням 

керівників відповідних підрозділів. 

3. Умови і порядок обміну інформацією між Національним бюро та 

органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, органами, 

уповноваженими законом на проведення досудового розслідування, 

регулюються спільним нормативно-правовим актом Національного бюро та 

відповідних органів. 

4. Передача оперативної інформації Національного бюро органам 

внутрішніх справ, Служби безпеки України, органам, уповноваженим законом 

на проведення досудового розслідування, допускається тільки за письмовим 

розпорядженням начальника відповідного підрозділу Національного бюро. 

Стаття 19-2. Взаємодія Національного бюро з іншими державними 

органами 

1. Національне бюро взаємодіє з Національним банком України, Фондом 

державного майна України, Антимонопольним комітетом України, 

Національним агентством з питань запобігання корупції, органами Державної 

прикордонної служби, органами державної податкової і митної служби, 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення (далі - спеціально уповноважений 

орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу), та іншими 

державними органами. 

Національне бюро може укладати з окремими державними органами угоди 

(меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією. 

2. Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд 

державного майна України, орган державного фінансового контролю в Україні, 

Національне агентство з питань запобігання корупції, а також інші державні 

органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та 

юридичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії 

кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Національного 

бюро, зобов’язані: 

1) передавати Національному бюро одержувані при здійсненні 

контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть 

свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для 
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попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро; 

2) за зверненням Національного бюро проводити у межах своєї 

компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням 

законодавства України фізичними та юридичними особами. 

Стаття 20. Відповідальність працівників Національного бюро 

1. Працівники Національного бюро самостійно приймають рішення в 

межах своїх повноважень. Вони зобов’язані відмовитися від виконання будь-

яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать законодавству, а також 

вжити інших заходів, передбачених законом. 

2. Працівники Національного бюро за свої протиправні дії чи 

бездіяльність несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або 

кримінальну відповідальність. 

3. У разі порушення працівником Національного бюро під час виконання 

ним своїх службових обов’язків прав чи свобод особи Національне бюро 

вживає в межах своєї компетенції заходів із поновлення цих прав і свобод, 

відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди, притягнення винних 

до юридичної відповідальності. 

Стаття 21. Правовий захист працівників Національного бюро та інших 

осіб 

1. Працівники Національного бюро під час виконання покладених на них 

обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її 

захистом. Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів 

у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну 

діяльність. В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників 

Національного бюро та членів їхніх сімей не допускається розголошення в 

засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб. 

Відомості про проходження служби працівниками Національного бюро 

надаються з дозволу Директора Національного бюро або його заступника. 

2. У разі затримання працівника Національного бюро або обрання 

стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його 

тримають окремо від інших осіб. 

3. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому 

числі на договірних засадах, надають допомогу Національному бюро у 

здійсненні повноважень. Незаконне розголошення даних про таких осіб, а 

також інші правопорушення стосовно цих осіб та їх близьких осіб, вчинені у 

зв’язку з відносинами з Національним бюро, тягнуть за собою відповідальність, 

передбачену законом. 
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4. Працівник Національного бюро, який відповідно до цього Закону 

повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника 

Національного бюро, не може бути звільнений з посади або бути змушений до 

такого звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим чином 

переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до 

відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 

Посадовим особам Національного бюро забороняється розголошувати 

відомості про працівників Національного бюро, які повідомили про порушення. 

Стаття 22. Соціальний захист працівників Національного бюро 

1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Національного 

бюро відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів 

законодавства. 

2. Особам начальницького складу Національного бюро при звільненні із 

служби за віком, після закінчення строку договору (контракту), за станом 

здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або з організаційними заходами в разі 

неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у 

розмірі 50 відсотків місячного розміру оплати праці (грошового забезпечення) 

за кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу 

Національного бюро, звільненим із служби через сімейні обставини або з інших 

поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, 

виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного розміру 

оплати праці (грошового забезпечення) за кожний повний календарний рік 

служби. Особам начальницького складу Національного бюро, звільненим з 

роботи за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком 

суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується. 

Особи начальницького складу та працівники Національного бюро 

підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню 

відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

3. У разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або працівника 

Національного бюро під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого 

(померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується 

одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці 

(грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він 

займав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. 

6. Шкода, завдана майну працівника Національного бюро чи майну членів 

його сім’ї у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в 

повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним 

стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом. 
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7. Інші питання соціального захисту державних службовців та інших 

працівників Національного бюро регулюються законодавством про працю і 

державну службу. 

Стаття 23. Оплата праці працівників Національного бюро 

1. Умови грошового забезпечення осіб начальницького складу та оплата 

праці інших працівників Національного бюро повинні забезпечувати достатні 

матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з 

урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, 

забезпечувати добір до Національного бюро висококваліфікованих кадрів, 

стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, 

компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників. 

2. На осіб начальницького складу Національного бюро поширюються 

умови грошового забезпечення, передбачені для працівників органів 

внутрішніх справ, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

Розмір грошового забезпечення осіб начальницького складу Національного 

бюро не може бути меншим умов оплати праці працівників Національного 

бюро, віднесених до відповідних категорій посад державної служби. 

3. Заробітна плата працівників Національного бюро складається з: 

1) посадового окладу; 

2) доплати за вислугу років; 

3) доплати за науковий ступінь; 

4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; 

5) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця. 

4. Установлюються такі посадові оклади працівників Національного бюро 

відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про 

Державний бюджет України на відповідний рік: 

Директор Національного бюро - 50; 

перший заступник, заступник Директора Національного бюро - 40; 

директор центрального або територіального управління Національного бюро, 

керівник управління внутрішнього контролю центрального управління 

Національного бюро, керівник підрозділу детективів - 30; 

заступник директора центрального або територіального управління 

Національного бюро, заступник керівника управління внутрішнього контролю 

центрального управління Національного бюро, заступник керівника підрозділу 

детективів - 28; 

керівник управління центрального управління Національного бюро, керівник 

відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного 

бюро - 22; 
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заступник керівника управління центрального управління Національного бюро, 

заступник керівника відділу внутрішнього контролю територіального 

управління Національного бюро - 21; 

начальник відділу центрального управління Національного бюро - 20; 

заступник начальника відділу центрального управління Національного бюро - 

19; 

начальник відділу територіального управління Національного бюро - 18; 

заступник начальника відділу територіального управління Національного бюро 

- 17; 

старший детектив Національного бюро - 22; 

детектив Національного бюро - 19; 

інші працівники Національного бюро - сума, що дорівнює 3 розмірам 

посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для 

працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої 

влади. 

5. Посадові оклади відповідних працівників центрального управління 

Національного бюро та територіального управління Національного бюро з 

місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2. 

Посадові оклади працівників Національного бюро, які проходять 

стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5. 

6. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за 

вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, 

більше 5 років -- 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 

40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, 

більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу. 

7. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за 

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з 

відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового 

окладу. 

8. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за 

роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від 

ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь 

секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", - 10 відсотків 

посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності 

"таємно", - 5 відсотків посадового окладу. 

9. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця 

здійснюються відповідно до законодавства. 

Стаття 24. Фінансове забезпечення Національного бюро 
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1. Фінансове забезпечення Національного бюро здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України. Фінансування Національного бюро за 

рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених 

міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної 

допомоги. 

2. Гарантується повне і своєчасне фінансування Національного бюро в 

обсязі, достатньому для його належної діяльності. 

3. У кошторисі Національного бюро передбачається створення фонду 

оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій. 

Стаття 25. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного 

бюро 

1. Національне бюро забезпечується необхідними матеріальними 

засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової 

діяльності. 

2. Забороняється здійснення матеріально-технічного забезпечення 

Національного бюро за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших 

джерел, крім коштів Державного бюджету України та надання допомоги в 

межах проектів міжнародної технічної допомоги. 

Стаття 26. Контроль за діяльністю Національного бюро та його 

підзвітність 

1. Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється комітетом 

Верховної Ради України, до предмету відання якого відноситься боротьба з 

корупцією і організованою злочинністю, в порядку, визначеному Конституцією 

України, Законом України "Про демократичний цивільний контроль над 

Воєнною організацією і правоохоронними органами держави", цим та іншими 

законами України. 

2. Директор Національного бюро: 

1) інформує Президента України, Верховну Раду України та Кабінет 

Міністрів України з основних питань діяльності Національного бюро та його 

підрозділів про виконання покладених завдань, додержання законодавства, 

прав і свобод осіб; 

2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, 

Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про 

діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців. 

3. Письмовий звіт про діяльність Національного бюро повинен містити 

інформацію про: 

1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням 

таких відомостей: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-15
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кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро; 

кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, 

та їх результативність; 

кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення 

ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності 

Національного бюро; 

кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду 

щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до 

підслідності Національного бюро; 

кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок 

суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень; 

відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 

3 Закону України "Про запобігання корупції"; 

відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними 

правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, 

стан та обсяги їх відшкодування; 

відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення 

кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності 

Національного бюро, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі 

вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та 

розпорядження ними; 

відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних 

правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, які 

було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання; 

відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від 

кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності 

Національного бюро, та розпорядження ними; 

кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли 

вчиненню кримінального корупційного правопорушення; 

результати проведених перевірок на доброчесність; 

2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, 

міжнародними та іноземними організаціями та укладені з ними угоди про 

співпрацю, представництво інтересів за кордоном; 

4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової 

інформації; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran25#n25
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5) чисельність працівників Національного бюро, кваліфікацію та досвід 

його працівників, підвищення їх кваліфікації; 

6) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро; 

кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками 

Національного бюро, результати їх розгляду, притягнення працівників 

Національного бюро до відповідальності; 

7) кошторис Національного бюро та його виконання; 

8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного 

бюро та виконання покладених на нього обов’язків. 

4. Звіт Національного бюро надається для висновку Раді громадського 

контролю при Національному бюро, яка розглядає його упродовж двох тижнів з 

дня подання. Звіт Національного бюро подається до відповідних державних 

органів та оприлюднюється разом із висновком Ради громадського контролю у 

разі його затвердження у встановлений строк. 

5. Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать 

питання боротьби з корупцією, не рідше одного разу на рік проводить відкриті 

для громадськості слухання на тему діяльності Національного бюро, виконання 

покладених на Національне бюро завдань, додержання ним законодавства, прав 

і свобод осіб. 

6. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності 

Національного бюро, його операційної та інституційної незалежності, у тому 

числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове 

розслідування у яких здійснювалося Національним бюро та було завершено. 

Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у 

складі трьох членів. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет 

Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які 

мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, 

прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють 

необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а 

також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії 

зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 

цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання 

корупції". Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні 

виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою. 

Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю 

мають право: 

1) доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове 

розслідування у якому здійснювалося Національним бюро, іншої інформації 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/paran159#n159
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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(документів) у володінні Національного бюро (з обмеженнями, передбаченими 

Законом України "Про державну таємницю"); 

2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного 

бюро, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими 

особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для 

проведення оцінки (аудиту). 

Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення 

даних досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення 

досудового розслідування. 

Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності 

Національного бюро оприлюднюється, включається як додаток до письмового 

звіту Національного бюро та заслуховується Верховною Радою України. 

Стаття 27. Підрозділи внутрішнього контролю Національного бюро 

1. З метою попередження, виявлення та розслідування правопорушень у 

діяльності працівників Національного бюро у складі його центрального 

управління діє підрозділ внутрішнього контролю. Рішенням Директора 

Національного бюро у складі територіальних управлінь Національного бюро 

можуть створюватися підрозділи внутрішнього контролю. Підрозділи 

внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Директору 

Національного бюро. 

Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю 

центрального та територіальних управлінь Національного бюро призначаються 

на посаду та звільняються з посади Директором Національного бюро. 

2. Підрозділ внутрішнього контролю Національного бюро має такі 

обов’язки: 

1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Національного 

бюро згідно з вимогами законів України "Про запобігання корупції" та "Про 

державну службу"; 

2) здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного 

бюро правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, 

доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру; 

3) проведення перевірок працівників Національного бюро на 

доброчесність та моніторингу способу їх життя; 

4) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та 

юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі 

отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, 

засоби електронного зв’язку Національного бюро, щодо причетності 

працівників Національного бюро до вчинення правопорушень; 
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5) проведення службового розслідування стосовно працівників 

Національного бюро; 

5-1) здійснювати оперативно-розшукові заходи та досудове розслідування 

з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних 

правопорушень у діяльності працівників Національного бюро; 

6) проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

призначення на посади в Національному бюро; 

7) вжиття заходів щодо захисту працівників Національного бюро, які 

повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших 

працівників Національного бюро; 

8) консультування працівників Національного бюро щодо правил етичної 

поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та 

зобов’язань фінансового характеру. 

3. Працівник Національного бюро, якому стала відома інформація про 

протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Національного бюро, 

зобов’язаний негайно повідомити про це Директора Національного бюро та 

підрозділ внутрішнього контролю Національного бюро. 

4. Підрозділ внутрішнього контролю центрального управління 

Національного бюро оприлюднює на офіційному веб-сайті Національного бюро 

декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, які були подані у встановленому законом порядку Директором 

Національного бюро та його заступниками, директорами територіальних 

управлінь Національного бюро та їх заступниками, керівником центрального 

управління, керівниками структурних підрозділів центрального управління та 

територіальних управлінь Національного бюро. 

Не підлягають оприлюдненню відомості, віднесені до інформації з 

обмеженим доступом згідно із Законом України "Про запобігання корупції". 

5. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником 

Національного бюро кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього 

контролю Національного бюро негайно повідомляє про це Генерального 

прокурора України чи його заступника. 

6. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього 

контролю Національного бюро визначаються положенням, яке затверджується 

Директором Національного бюро. 

Стаття 28. Дисциплінарна відповідальність працівників та 

Дисциплінарна комісія Національного бюро  

1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до 

працівників Національного бюро утворюється Дисциплінарна комісія у складі 
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п’яти осіб. До складу Дисциплінарної комісії входять дві особи, визначені 

Радою громадського контролю при Національному бюро. 

Склад та положення про Дисциплінарну комісію Національного бюро 

затверджуються Директором Національного бюро. 

2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, яке 

проводиться підрозділом внутрішнього контролю, складає висновок про 

наявність чи відсутність у діях працівника Національного бюро 

дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної 

відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного 

стягнення. 

3. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення на підставі 

висновку Дисциплінарної комісії приймає Директор Національного бюро. 

Зазначене рішення може бути оскаржено до суду. 

4. Підстави для притягнення працівника Національного бюро до 

дисциплінарної відповідальності: 

1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 

2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала 

відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень; 

3) порушення встановленого законом порядку і строків подання 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

4) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості; 

5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу 

способу життя працівника; 

6) інші підстави, передбачені Законом України "Про державну службу" 

для працівників Національного бюро, які є державними службовцями, або 

Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України для працівників 

Національного бюро, які є особами начальницького складу. 

Стаття 29. Моніторинг способу життя працівників Національного бюро 

1. Підрозділи внутрішнього контролю здійснюють моніторинг способу 

життя працівників Національного бюро з метою встановлення відповідності 

рівня життя працівника майну і доходам цього працівника та його членів сім’ї 

згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, що подається ним відповідно до закону. 

2. Порядок здійснення моніторингу способу життя працівників 

Національного бюро визначається Директором Національного бюро. 

Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про 

захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у 

право на недоторканність особистого і сімейного життя особи. 
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3. Встановлення невідповідності рівня життя працівника Національного 

бюро майну і доходам цього працівника та його членів сім’ї є підставою для 

притягнення його до дисциплінарної відповідальності. 

Стаття 30. Забезпечення прозорості в діяльності Національного бюро 

1. Національне бюро через засоби масової інформації, на своєму 

офіційному веб-сайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про 

свою діяльність. Національне бюро оприлюднює та надає інформацію на запити 

в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної 

інформації". 

2. Національне бюро готує та оприлюднює не пізніше 10 лютого і 10 

серпня в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на 

власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет звіт про свою діяльність 

протягом попередніх шести місяців, поданий Президенту України, Верховній 

Раді України та Кабінету Міністрів України. 

3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального 

бюджету Національного бюро, його компетенції та основних напрямів 

діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення 

правопорушень працівників Національного бюро. 

Стаття 31. Рада громадського контролю при Національному бюро 

1. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю 

при Національному бюро утворюється Рада громадського контролю у складі 15 

осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу. 

До складу Ради громадського контролю при Національному бюро не 

можуть входити: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

2) особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками 

Національного бюро або інших правоохоронних органів упродовж попередніх 

двох років; 

3) особи, близькі особи яких, незалежно від тривалості, були 

працівниками Національного бюро або інших правоохоронних органів 

упродовж попередніх двох років. 

2. Положення про Раду громадського контролю та про порядок її 

формування затверджуються Президентом України. 

3. Рада громадського контролю при Національному бюро: 

1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань 

Національного бюро; 

2) розглядає звіти Національного бюро і затверджує свій висновок щодо 

них; 
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3) обирає з її членів двох представників, які входять до складу 

Дисциплінарної комісії Національного бюро; 

4) має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського 

контролю. 

Стаття 32. Печатка Національного бюро 

1. Національне бюро є юридичною особою і має печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням. 

Стаття 33. Посвідчення працівника Національного бюро 

1. Працівники Національного бюро мають службове посвідчення. 

2. Положення про службове посвідчення працівника Національного бюро 

та його зразок затверджує Директор Національного бюро. 

 

3.3.2. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. 

До введення в дію Закону України "Про запобігання корупції" у випадку 

посилання в розділі I цього Закону на його положення застосовуються 

відповідні положення законів України "Про засади запобігання і протидії 

корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404) та "Про 

правила етичної поведінки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 14, 

ст. 94). 

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

 

1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 

2001 р., № 25-26, ст. 131): 

а) частину першу статей 45, 46, 47 та 48, частину четверту статті 74, пункт 1 

частини третьої статті 81, пункт 1 частини четвертої статті 82 після слів 

"середньої тяжкості" доповнити словами "крім корупційних злочинів"; 

б) статтю 45 доповнити приміткою такого змісту: 

"Примітка. Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу 

вважаються злочини, передбачені частиною другою статті 191, частиною 

другою статті 262, частиною другою статті 308, частиною другою статті 312, 

частиною другою статті 313, частиною другою статті 320, частиною першою 

статті 357, частиною другою статті 410, у випадку їх вчинення шляхом 

зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 

354, 364, 364-1, 365-2, 368-370 цього Кодексу"; 

в) частину першу статті 69 після слів "рішення, може" доповнити словами "крім 

випадків засудження за корупційний злочин"; 
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г) частину першу статті 75 після слова "суд" доповнити словами "крім випадків 

засудження за корупційний злочин"; 

ґ) частину першу статті 79 після слів "особливо тяжкі злочини" доповнити 

словами "а також за корупційні злочини";  

д) пункт 2 частини третьої статті 81 та пункт 2 частини четвертої статті 82 після 

слів "судом за" доповнити словами "корупційний злочин середньої тяжкості"; 

е) статтю 86 доповнити частиною четвертою такого змісту: 

"4. Особи, визнані винними у вчиненні корупційних злочинів, вироки стосовно 

яких не набрали законної сили, не можуть бути звільнені від відбування 

покарання, а особи, вироки стосовно яких набрали законної сили, - не можуть 

бути повністю звільнені законом про амністію від відбування покарання. 

Зазначені особи можуть бути звільнені від відбування покарання після 

фактичного відбуття ними строків, встановлених частиною третьою статті 81 

цього Кодексу"; 

є) статтю 87 доповнити частиною третьою такого змісту: 

"3. Особи, засуджені за вчинення корупційних злочинів, можуть бути звільнені 

від відбування покарання в порядку помилування після фактичного відбуття 

ними строків, встановлених частиною третьою статті 81 цього Кодексу"; 

ж) у статті 89: 

пункт 3 виключити; 

пункт 5 після слів "доходів громадян" доповнити словами "позбавлення права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю"; 

з) статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: 

"2. Зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього 

Кодексу, не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо 

тяжкі, а також корупційні злочини". 

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами 

третьою і четвертою; 

и) абзац перший статті 112 та абзац перший частини першої статті 346 після 

слів "Генерального прокурора України" доповнити словами "Директора 

Національного антикорупційного бюро України"; 

і) абзац перший частини першої статті 344 після слів "Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини або його представника" доповнити 

словами "Директора Національного антикорупційного бюро України"; 

ї) пункт 2 примітки до статті 368 замінити двома пунктами такого змісту: 

"2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у 

статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 

примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 25 Закону 

України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та 
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шостої категорій, судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у 

пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів 

та одиниць. 

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є: 

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету 

Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, народні депутати 

України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор 

Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор 

України, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду 

України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова 

Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді 

Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники 

та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, 

його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і 

оборони України, його перший заступник та заступники; 

2) особи, посади яких згідно із статтею 25 Закону України "Про державну 

службу" віднесені до першої та другої категорій; 

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України "Про службу в 

органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорій 

посад в органах місцевого самоврядування"; 

й) текст статті 368-2 викласти в такій редакції: 

"1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, у власність майна, вартість якого значно перевищує 

доходи особи, отримані із законних джерел, або передача нею такого майна 

близьким родичам - 

караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна. 

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою 

особою, яка займає відповідальне становище, - 

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна. 

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою 

особою, яка займає особливо відповідальне становище, - 
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караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна. 

Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої 

статті 4 Закону України "Про запобігання корупції". 

2. Значним перевищенням у цій статті є сума, що в два або більше рази 

перевищує розмір доходу, зазначеного в декларації про доходи, майно, витрати 

і зобов’язання фінансового характеру за відповідний період, поданій особою у 

порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції"; 

2) пункт 1 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) після слова 

"міністерства" доповнити словами "Національне антикорупційне бюро 

України"; 

3) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості 

Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88): 

а) у пунктах 8 та 17 частини першої статті 3 слова "органу державного бюро 

розслідувань" замінити словами "Національного антикорупційного бюро 

України, Державного бюро розслідувань"; 

б) абзац перший частини дев’ятої статті 31 викласти в такій редакції: 

"9. Кримінальне провадження стосовно Прем’єр-міністра України, членів 

Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, 

народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, 

Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, 

Голови Конституційного Суду України, його заступника чи судді 

Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, його 

першого заступника, заступника чи судді Верховного Суду України, голів 

вищих спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих спеціалізованих 

судів, Голови Національного банку України, його першого заступника чи 

заступника, осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних 

службовців, а також щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних 

правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного 

бюро України, здійснюється"; 

в) статтю 32 доповнити частиною третьою такого змісту: 

"3. У разі якщо кримінальне правопорушення, досудове розслідування 

якого проводилося територіальним управлінням Національного 

антикорупційного бюро України, вчинено у межах територіальної юрисдикції 

місцевого суду за місцезнаходженням відповідного територіального управління 
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Національного антикорупційного бюро України, то кримінальне провадження 

здійснює суд, найбільш територіально наближений до суду за 

місцезнаходженням відповідного територіального управління Національного 

антикорупційного бюро України, іншої адміністративно-територіальної 

одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя)"; 

г) у статті 36: 

частину п’яту доповнити реченням такого змісту: "Забороняється доручати 

здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, 

віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, 

іншому органу досудового розслідування"; 

частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Скасування таких постанов 

слідчих та прокурорів Національного антикорупційного бюро України може 

бути здійснено лише Генеральним прокурором України або особою, яка 

виконує його обов’язки"; 

ґ) пункт 4 частини першої статті 38 замінити двома пунктами такого змісту: 

"4) Національного антикорупційного бюро України; 

5) Державного бюро розслідувань"; 

д) частину першу статті 41 після слів "органів безпеки" доповнити словами 

"Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань"; 

е) у частині першій статті 143 слова "або органів державного бюро 

розслідувань" замінити словами "Національного антикорупційного бюро 

України або Державного бюро розслідувань"; 

є) частину третю статті 154 доповнити реченням такого змісту: "Відсторонення 

від посади Директора Національного антикорупційного бюро України 

здійснюється слідчим суддею на підставі вмотивованого клопотання 

Генерального прокурора України в порядку, встановленому законом"; 

ж) частину другу статті 170 доповнити абзацом другим такого змісту: 

"У невідкладних випадках, з метою забезпечення збереження речових 

доказів або можливої наступної конфіскації чи спеціальної конфіскації коштів 

та іншого майна, у кримінальному провадженні щодо кримінального 

правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного 

бюро України, арешт на майно або кошти на рахунках фізичних та юридичних 

осіб у фінансових установах може бути накладено за письмовим рішенням 

Директора Національного антикорупційного бюро України, погодженим 

прокурором. Такі заходи застосовуються на строк до 72 годин. Директор 

Національного антикорупційного бюро України впродовж 24 годин з моменту 

прийняття такого рішення звертається до слідчого судді, суду з клопотанням 

про арешт майна"; 
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з) частину другу статті 214 після слів "Службою безпеки України" доповнити 

словами "Національним антикорупційним бюро України"; 

и) у статті 216: 

абзац другий частини другої доповнити словами "крім випадків, коли ці 

злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності слідчих Національного 

антикорупційного бюро України"; 

частину четверту викласти в такій редакції: 

"4. Слідчі органів державного бюро розслідувань, крім випадків, 

передбачених частиною п’ятою цієї статті, здійснюють досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають 

особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 

Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до 1-3 

категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів. 

Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють також досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, передбачених абзацом першим 

частини п’ятої цієї статті, якщо вони були вчинені службовими особами 

Національного антикорупційного бюро України"; 

після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту: 

"5. Слідчі Національного антикорупційного бюро України здійснюють 

досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 

211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 

368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна 

з таких умов: 

1) злочин вчинено: 

народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом 

Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, 

Головою Національного банку України, його першим заступником та 

заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради 

національної безпеки і оборони України, його першим заступником та 

заступником; 

державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої 

категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій 

посад державної служби; 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом 

обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою 

місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій 

посад; 

суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної 

юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих 
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функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, 

секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції; 

Генеральним прокурором України, його заступником, помічником 

Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури 

України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником структурного 

підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної 

Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його заступником, 

керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної Республіки 

Крим, міст Києва і Севастополя, області; 

особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного 

захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання 

державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою 

особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне 

звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище; 

військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил 

України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, 

Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та 

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; 

керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого 

частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків; 

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди дорівнює або 

перевищує суму, яка в п’ятсот і більше разів перевищує мінімальну заробітну 

плату, встановлену на відповідний рік (якщо злочин вчинено службовою 

особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, 

органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному 

капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 

відсотків); 

3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 

Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в 

частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або в пункті 1 цієї 

частини. 

Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які 

проводяться слідчими Національного антикорупційного бюро України, своєю 

постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених 

абзацом першим цієї частини, до підслідності слідчих Національного 

антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно 

або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та 
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інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним 

інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти загрозу заподіяння або 

заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, 

зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації 

конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб". 

У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою; 

і) частину п’яту статті 218 доповнити абзацом другим такого змісту: 

"Спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати 

до підслідності Національного антикорупційного бюро України, вирішує 

Генеральний прокурор України або його заступник"; 

ї) у частині шостій статті 232 слова "органу державного бюро розслідувань, на 

території юрисдикції якого перебуває така особа" замінити словами "на 

території юрисдикції якого перебуває така особа, Національному 

антикорупційному бюро України або Державному бюро розслідувань"; 

й) у статті 246: 

у частині п’ятій: 

абзац четвертий після слів "управління Служби безпеки України" 

доповнити словами "керівником відповідного підрозділу Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань"; 

абзац п’ятий після слів "Головою Служби безпеки України" доповнити 

словами "Директором Національного антикорупційного бюро України"; 

частину шосту після слів "органів безпеки" доповнити словами 

"Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань"; 

к) у статті 247 слова "головою чи за його визначенням іншим суддею" замінити 

словами "слідчим суддею"; 

л) статтю 480 доповнити пунктом 9 такого змісту: 

"9) Директора та працівників Національного антикорупційного бюро 

України"; 

м) у частині першій статті 481: 

пункт 2 після слів "секретарю Рахункової палати" доповнити словами 

"Директору Національного антикорупційного бюро України"; 

пункт 3 після слів "народному засідателю на час здійснення ними 

правосуддя" доповнити словами "працівникам Національного 

антикорупційного бюро України"; 

н) частину першу статті 545 доповнити словами "крім досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює 

функції центрального органу України"; 
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о) частину четверту статті 575 після слів "органу Державного бюро 

розслідувань України" доповнити словами "Національного антикорупційного 

бюро України"; 

п) пункт 1 розділу X "Прикінцеві положення" після абзацу третього доповнити 

новим абзацом такого змісту: 

"частини п’ятої статті 216 цього Кодексу, яка вводиться в дію з дня 

початку діяльності Національного антикорупційного бюро України, але не 

пізніше трьох років з дня набрання чинності цим Кодексом". 

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами 

п’ятим - дев’ятим; 

р) пункт 1 розділу XI "Перехідні положення" доповнити абзацами такого 

змісту: 

"До дня введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу 

повноваження щодо досудового розслідування передбачених нею кримінальних 

правопорушень здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються 

повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом. 

Після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу матеріали 

кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами 

прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури Національному 

антикорупційному бюро України"; 

 

4) Закон України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 

1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами) доповнити статтею 17-1 такого 

змісту: 

"Стаття 17-1. Прокурори Національного антикорупційного бюро України 

Наказом Генерального прокурора України до Національного 

антикорупційного бюро України відряджаються прокурори для здійснення 

нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, 

яке здійснюється слідчими Національного антикорупційного бюро України. 

Прокурори, що відряджаються до Національного антикорупційного бюро 

України, залишаються на службі в органах прокуратури. 

Кількість прокурорів, що відряджаються, та порядок їх служби в 

Національному антикорупційному бюро України визначаються Генеральним 

прокурором України за погодженням з Директором Національного 

антикорупційного бюро України. 

Прокурори, що відряджаються до Національного антикорупційного бюро 

України, підпорядковуються безпосередньо Генеральному прокурору України"; 
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5) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості 

Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами): 

а) частину першу статті 5 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту: 

"Національного антикорупційного бюро України - оперативними, 

оперативно-технічними, внутрішнього контролю"; 

б) у статті 9: 

частину першу після слів "розвідувального органу спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони 

державного кордону" доповнити словами "підрозділу Національного 

антикорупційного бюро України"; 

частину другу доповнити словами "Національним антикорупційним бюро 

України"; 

частину третю після слів "підрозділу внутрішньої безпеки МВС" 

доповнити словами "підрозділу Національного антикорупційного бюро 

України"; 

частину восьму після слів "Служба зовнішньої розвідки України" 

доповнити словами "Національне антикорупційне бюро України"; 

в) частини другу і третю статті 9-1 після слів "Головою Служби зовнішньої 

розвідки України" доповнити словами "Директором Національного 

антикорупційного бюро України"; 

 

6) у частині другій статті 8 Закону України "Про попереднє ув’язнення" 

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними 

змінами): 

абзац четвертий після слів "розвідувальних органів України" доповнити 

словами "та працівників Національного антикорупційного бюро України"; 

абзац десятий після слова "юстиції" доповнити словами "Національному 

антикорупційному бюро України"; 

7) частину другу статті 9 Закону України "Про державну службу" 

(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними 

змінами) після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "Національного 

антикорупційного бюро України"; 

8) абзац перший частини третьої статті 3 Закону України "Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"  

"3. Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи 

служби безпеки, органи внутрішніх справ або Національне антикорупційне 

бюро України, у складі структур яких з цією метою створюються спеціальні 

підрозділи. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні справи 

знаходяться у провадженні прокуратури або суду, здійснюється за їх рішенням 
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відповідно органами служби безпеки, органами внутрішніх справ, 

Національним антикорупційним бюро України чи органами і установами 

виконання покарань та слідчими ізоляторами"; 

9) у Законі України "Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 

50 із наступними змінами): 

а) абзац перший пункту 1 частини першої статті 2 після слів "Військової 

служби правопорядку у Збройних Силах України" доповнити словами 

"Національне антикорупційне бюро України"; 

б) статтю 14 доповнити пунктом "ж" такого змісту: 

"ж) Директор Національного антикорупційного бюро України, директори 

його територіальних управлінь - щодо захисту підлеглих працівників 

Національного антикорупційного бюро України, а також їх близьких родичів"; 

в) частину першу статті 15 після абзацу шостого доповнити новим абзацом 

такого змісту: 

"д) стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України 

та їх близьких родичів - на відповідні підрозділи Національного 

антикорупційного бюро України". 

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим; 

10) статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, 

завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" 

(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) 

після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України" доповнити 

словами "працівникам Національного антикорупційного бюро України"; 

11) пункт 3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і 

банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 

30; 2004 р., № 13, ст. 181) після слів "Міністерства внутрішніх справ України" 

доповнити словами "Національному антикорупційному бюро України"; 

12) в абзаці другому частини п’ятої статті 5 Закону України "Про засади 

запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 

40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4; 2014 р., № 11, ст. 132) слова "по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України" замінити 

словами "Національне антикорупційне бюро України"; 

13) у розділі I Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури" 

(Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 37, ст. 490): 

а) пункт 3 викласти в такій редакції: 
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"3. Пункти 2 і 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій 

редакції: 

"2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у 

статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 

примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону 

України "Про державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп 

I-4, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, III-3, III-4, IV-1, IV-2, IV-3, судді, прокурори і 

слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, 

керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. 

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне 

становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є: 

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету 

Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, народні депутати 

України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор 

Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор 

України, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду 

України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова 

Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді 

Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники 

та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, 

його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і 

оборони України, його перший заступник та заступники; 

2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну 

службу" віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3 та II-1; 

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України "Про службу в 

органах місцевого самоврядування" віднесені до першої та другої категорій 

посад в органах місцевого самоврядування"; 

б) пункт 7 викласти в такій редакції: 

"7. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості 

Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88): 

1) абзац перший частини дев’ятої статті 31 викласти в такій редакції: 

"9. Кримінальне провадження стосовно Прем’єр-міністра України, членів 

Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, 

народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, 

Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника, 

Голови Конституційного Суду України, його заступника чи судді 
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Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, його 

першого заступника, заступника чи судді Верховного Суду України, голів 

вищих спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих спеціалізованих 

судів, Голови Національного банку України, його першого заступника чи 

заступника, осіб, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про 

державну службу" віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3, а 

також щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, 

віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, 

здійснюється"; 

2) частину четверту статті 216 викласти в такій редакції: 

"4. Слідчі органів державного бюро розслідувань, крім випадків, 

передбачених частиною п’ятою цієї статті, здійснюють досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, вчинених особами, зазначеними у пунктах 1, 2 

та 3 частини другої статті 2 Закону України "Про державну службу", Головою 

Національного банку України, його першим заступником чи заступником, 

суддями та працівниками правоохоронних органів, службовими особами, 

посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" 

віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, IV-

1. 

Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють також 

досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених абзацом 

першим частини п’ятої цієї статті, якщо вони були вчинені службовими 

особами Національного антикорупційного бюро України". 

3. Рекомендувати Президенту України вжити заходів щодо формування 

Конкурсної комісії із призначення Директора Національного антикорупційного 

бюро України та його утворення. 

4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності 

цим Законом: 

1) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення 

змін до Державного бюджету України на поточний рік для включення до нього 

видатків, необхідних для створення та діяльності Національного 

антикорупційного бюро України, зокрема видатків для забезпечення 

Національного антикорупційного бюро України та його територіальних 

управлінь адміністративними будинками, транспортними засобами, засобами 

зв’язку і матеріально-технічного забезпечення, спеціальною технікою 

оперативно-технічних підрозділів та підрозділів оперативного документування, 

озброєнням, спеціальними засобами захисту, іншим майном та інформаційною 

базою; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/paran61#n61
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2060#n2060
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/paran33#n33
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/paran34#n34
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/paran35#n35
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/paran35#n35
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-17/paran61#n61
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2) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 

регулювання порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

а також пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у 

відповідність із цим Законом; 

3) вжити заходів щодо забезпечення утворення та діяльності 

Національного антикорупційного бюро України та його територіальних 

управлінь; 

4) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, та 

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 

5. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України та 

органам прокуратури у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом забезпечити передачу Національному антикорупційному бюро 

України та його територіальним управлінням інформаційної бази, закріпленої 

за їх відповідними підрозділами, в частині, необхідній для утворення та 

функціонування Національного антикорупційного бюро України та його 

територіальних управлінь. 

6. Відкритий конкурсний відбір на зайняття посади Директора 

Національного антикорупційного бюро України проводиться в порядку, 

передбаченому статтею 7 цього Закону, до набрання чинності цим Законом. 

Відкритий конкурс на зайняття посад у центральному управлінні 

Національного антикорупційного бюро України проводиться у чотиримісячний 

строк з дня набрання чинності цим Законом. 

6-1. На службу до центрального та територіальних управлінь Національного 

антикорупційного бюро України не можуть бути прийняті особи, які протягом 

п’яти років до набрання чинності цим Законом працювали (проходили службу), 

незалежно від тривалості, у спеціально уповноважених підрозділах по боротьбі 

з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, 

податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України та митних органах. 

7. Питання подальших досудових розслідувань, які були розпочаті до 

набрання чинності цим Законом, у кримінальних провадженнях, що відповідно 

до закону віднесені до підслідності Національного антикорупційного бюро 

України, вирішуються прокурором. 

7-1. Служба безпеки України до створення в Національному 

антикорупційному бюро України оперативно-технічного підрозділу забезпечує 

безоплатне користування уповноваженими працівниками Національного 

антикорупційного бюро України обладнанням та іншими матеріально-

технічними засобами, необхідними для виконання обов’язків Національного 

антикорупційного бюро України. Уповноважені працівники Національного 

антикорупційного бюро України використовують зазначені засоби автономно, 

без неналежного втручання працівників Служби безпеки України. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/print1390903372589676#n67
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8. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші 

нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 
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3.4. ДЕРЖАВНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ (Закон України 

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки 

від 14.10.2014 № 1699-VII) 

 

3.4.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського 

суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. 

За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до 

масових протестів в Україні наприкінці 2013 року - на початку 2014 року. 

Згідно з результатами дослідження "Барометра Світової Корупції" (Global 

Corruption Barometer), проведеного міжнародною організацією Transparency 

International у 2013 році, 36 відсотків українців були готові вийти на вулицю, 

протестуючи проти корупції. За результатами проведеного Міжнародною 

фундацією виборчих систем (IFES) наприкінці 2013 року дослідження 

громадської думки, корупція вже входила до переліку найбільших проблем 

населення і викликала особливе занепокоєння у 47 відсотків громадян. За 

даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться Transparency 

International, українці вважають свою державу однією з найбільш корумпованих 

у світі: у 2012 і 2013 роках держава займала 144 місце із 176 країн, в яких 

проводилися дослідження. 

Такий високий показник сприйняття корупції громадянами пояснюється 

відсутністю дієвих реформ у сфері протидії корупції та неефективною 

діяльністю органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень 

та притягнення винуватців до відповідальності, про що свідчить, зокрема, 

незадовільне виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо 

запровадження антикорупційних стандартів: з 25 рекомендацій Групи держав 

проти корупції (GRECO), наданих за результатами першого і другого раундів 

оцінки, лише 13 рекомендацій виконано, незважаючи на шість років роботи і 

три раунди оцінювання прогресу, а з 16 рекомендацій, наданих за результатами 

третього раунду, виконано лише три рекомендації. З антикорупційних 

рекомендацій Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейського Союзу 

(ЄС) імплементована лише невелика частина, що стосується криміналізації 

корупції. Ключові рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO) та ЄС 

щодо утворення антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, 

державної служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту 

інтересів та доброчесності активів посадовців залишилися невиконаними. 

При цьому Національна антикорупційна стратегія на 2011 - 2015 роки, 

затверджена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року N 1001, так і 

не стала ефективним інструментом антикорупційної політики. 
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Однією з основних причин неналежного виконання Національної 

антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки як основного програмного 

документа в антикорупційній сфері стала відсутність всупереч міжнародному 

досвіду чітких індикаторів стану та ефективності її виконання. 

У зазначеній Стратегії відсутній також механізм моніторингу та оцінки її 

виконання - не передбачено, яким чином мала виконуватися відповідна робота 

Національним антикорупційним комітетом та в який спосіб повинна залучатися 

до цих процесів громадськість. 

Таким чином, можна констатувати, що на сьогодні в Україні фактично відсутня 

ефективна стратегія протидії корупції, яка б враховувала гостроту проблеми та 

актуальність ситуації. 

У зв'язку із зазначеним необхідно ухвалити новий стратегічний документ, який 

би визначив першочергові заходи із запобігання та протидії корупції, що 

повинні створити основу для подальшого проведення реформи у цій сфері. 

 

3.4.2. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

1. Проблема. 

Відповідно до статей 5 та 6 Конвенції ООН проти корупції держави-учасниці 

повинні розробляти і здійснювати ефективну скоординовану політику щодо 

протидії корупції та утворити з цією метою спеціально уповноважений орган 

(органи). Відповідні рекомендації надані Україні Групою держав проти 

корупції (GRECO), Організацією економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) та 

експертами ЄС. 

В Україні окремими повноваженнями щодо формування та реалізації 

антикорупційної політики наділені кілька інституцій, серед яких - 

Національний антикорупційний комітет, Міністерство юстиції України, 

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Проте такий 

розподіл функцій формування та реалізації антикорупційної політики між 

органами з різним правовим статусом та обсягом повноважень не відповідає 

міжнародним стандартам щодо органів, уповноважених на її формування та 

реалізацію, ні за критеріями спеціалізації, ні за критеріями незалежності. 

Крім того, низку функцій у сфері антикорупційної політики взагалі не 

реалізовано жодним органом держави, зокрема проведення на постійній основі 

оцінки стану справ з корупцією, моніторингу реалізації державної 

антикорупційної політики, формування світогляду несприйняття корупції. 

Не виконані також в Україні вимоги міжнародно-правових інструментів щодо 

партнерства влади та громадянського суспільства у сфері антикорупційної 

політики - залучення громадськості до процесу прийняття суспільно важливих 
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рішень у сфері протидії корупції відбувається здебільшого у формі недієвих 

консультацій для формального виконання вимог законодавства. 

Таким чином, в Україні фактично відсутня чітка законодавча та інституційна 

основа для формування та реалізації антикорупційної політики на основі 

співпраці державних органів та громадськості. 

2. Мета - створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної 

політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та 

чинників, які до неї призводять, зокрема статистичних спостережень, 

моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з питань 

запобігання корупції незалежним спеціалізованим органом із залученням 

представників громадянського суспільства, а також формування суспільної 

підтримки у подоланні корупції. 

3. Заходи: 

1) визначити на законодавчому рівні засади організації та діяльності спеціально 

уповноваженого органу щодо запобігання корупції, відповідального, зокрема, 

за комплекс заходів із формування та реалізації антикорупційної політики. 

Зазначений орган повинен мати гарантії незалежної діяльності із забезпеченням 

широкої участі в ній представників громадянського суспільства і на нього 

мають бути покладені, зокрема, такі функції: 

підготовка щорічного звіту про стан виконання Антикорупційної стратегії та 

проекту доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики; 

аналіз стану справ з питань корупції, підготовка пропозицій щодо заходів 

нормативно-правового, організаційного, кадрового характеру; 

моніторинг та координація виконання антикорупційної програми; 

контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та 

декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру; 

залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу 

антикорупційної політики; 

поширення інформації про корупцію, проведення заходів із формування 

світогляду неприйняття корупції; 

2) розробити проект акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення 

загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів 

ООН, щороку проводити із залученням громадськості дослідження щодо 

сприйняття корупції та довіри населення до органів, відповідальних за 

запобігання корупції, готовності населення брати участь у заходах щодо 

запобігання корупції, поширеності та видів моделей корупційної поведінки, 

корупціогенних ризиків у відповідних сферах; 

4) проводити щорічні слухання у Верховній Раді України щодо національного 

звіту про стан справ з питань запобігання корупції, що готуватиметься 
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спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики, та 

оприлюднювати звіт разом із висновками та рекомендаціями парламентських 

слухань; 

5) забезпечити імплементацію міжнародних стандартів співпраці влади та 

громадськості у прийнятті рішень у сфері антикорупційної політики, зокрема 

закріплених у Кодексі кращих практик участі громадськості у процесі 

прийняття рішень, ухваленому конференцією міжнародних неурядових 

організацій Ради Європи 1 жовтня 2009 року, та перейти до нових форм 

співпраці, таких як діалог та партнерство; 

6) проводити на постійній основі інформаційні кампанії, орієнтовані на різні 

соціальні групи та спрямовані на усунення толерантного ставлення до корупції, 

підвищення рівня співпраці влади та громадян у протидії корупції. 

 

3.4.3. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

3.4.3.1. Запобігання корупції у представницьких органах влади 

1. Проблема. 

Рівень та масштаби корупції в країні, ефективність протидії корупційним 

процесам значною мірою залежать від доброчесності виборних посадових осіб, 

демократичності політичної системи загалом і виборчого процесу зокрема. 

Останні виборчі кампанії в Україні, зокрема місцеві вибори 2010 року, 

парламентські вибори 2012 року та вибори на деяких дільницях 2013 року, 

свідчать, що грубі порушення демократичних принципів волевиявлення 

(втручання влади у виборчий процес, підкуп виборців, незаконні судові 

рішення) призвели до того, що здебільшого на виборні посади потрапляють 

особи, які не відповідають стандартам доброчесності. 

У подальшому процес діяльності виборних посадових осіб також 

супроводжується корупційною поведінкою, найбільш поширеними проявами 

якої є: 

конфлікт інтересів у діяльності виборних осіб, насамперед суміщення 

депутатської роботи, політичної діяльності з підприємницькою діяльністю та 

роботою в органах виконавчої влади, що заборонено законом; 

підкуп виборних осіб, здійснення тиску на них або на бізнес, до якого мають 

відношення депутати, з метою ухвалення певних рішень або переходу до іншої 

депутатської фракції (групи); 

незаконне лобіювання інтересів окремих осіб або бізнес-структур. 

Основними причинами такого стану справ є все ще слабкі інститути демократії 

в Україні, корупціогенне виборче законодавство, недосконале законодавство 

щодо фінансування виборчих кампаній та політичних партій, відсутність 

належного правового регулювання щодо запобігання конфлікту інтересів у 
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діяльності виборних осіб та прозорих засад лобіювання. Очевидно, що 

розв'язати проблему політичної корупції можна тільки поступово, шляхом 

формування нового законодавства, посилення контролю за діяльністю 

виборних посадовців і представницьких органів влади з боку відповідних 

державних органів, інститутів громадянського суспільства, зокрема засобів 

масової інформації, підвищення політичної відповідальності громадян за свій 

вибір і народних обранців за свою діяльність. Разом з тим низка заходів 

законодавчого характеру повинна бути реалізована протягом найближчого 

часу. 

2. Мета - створення прозорих засад фінансування проведення виборів, 

діяльності політичних партій, усунення корупціогенних ризиків у діяльності 

виборних органів, посилення громадського контролю за їх діяльністю. 

3. Заходи: 

1) провести антикорупційну експертизу виборчого законодавства та 

переглянути його на основі висновків щодо корупціогенності та європейських 

стандартів, зокрема рекомендацій Європейської Комісії "За демократію через 

право" (Венеціанської комісії); забезпечити сталість та юридичну визначеність 

виборчого законодавства; 

2) ухвалити законодавство щодо виконання рекомендацій Групи держав проти 

корупції (GRECO) у частині встановлення обмежень і забезпечення прозорості 

та підзвітності фінансування політичних партій і виборчих кампаній, зокрема в 

частині: 

уніфікації регулювання фінансування виборчих кампаній, передбачених 

законами України"Про вибори народних депутатів України", "Про вибори 

Президента України" та законом про місцеві вибори; 

запровадження прямого державного фінансування діяльності політичних партій 

як бюджетного фінансування статутної діяльності партій на основі результатів 

виборів, зокрема за підтримки політичних партій, які не мають 

парламентського представництва, та відшкодування витрат на виборчу 

кампанію політичним партіям, які подолали виборчий бар'єр, у встановленому 

законом розмірі; 

визначення вимог щодо прозорості поточного фінансування партій, зокрема 

шляхом регулярного подання звітів, оприлюднення звітів політичних партій у 

доступній формі з детальною інформацією про отримані доходи (зокрема осіб, 

які зробили внесок на фінансування партії), видатки (витрати) та зобов'язання 

фінансового характеру; 

чіткого регламентування здійснення пожертв і дарунків, встановлення 

обмежень щодо розміру одержання пожертв і дарунків політичними партіями; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4061-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-14
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визначення змісту і форми річних звітів політичних партій; забезпечення 

належного обліку прибутків, витрат, боргів і активів, подання консолідованих 

звітів; 

запровадження незалежного аудиту поточної та передвиборної звітності партій 

сертифікованими аудиторами; 

створення ефективного механізму моніторингу дотримання законодавства щодо 

фінансування політичних партій та виборчих кампаній, розслідування 

порушень та притягнення винних осіб до відповідальності, створення 

(визначення) з цією метою державного органу, що відповідає міжнародним 

стандартам щодо незалежності та ефективності діяльності; 

встановлення дієвих та пропорційних санкцій за порушення законодавства 

щодо політичних фінансів; 

3) ухвалити законодавство щодо особливих механізмів запобігання конфлікту 

інтересів у діяльності виборних посадових осіб, зокрема з визначенням 

можливих форм конфлікту інтересів, правил щодо його запобігання та 

поведінки у ситуації, коли виникає конфлікт інтересів, інституційного 

механізму щодо моніторингу законодавства про конфлікт інтересів і 

пропорційних та стримуючих санкцій за його порушення; 

4) ухвалити законодавство щодо визначення правових засад лобіювання, а саме: 

унормування лобіювання як легального демократичного шляху взаємодії 

громадянського суспільства та правової держави, визначення легальних форм і 

способів лобіювання; 

створення законодавчих перепон для корупції у правотворчій сфері; 

передбачення захисту суб'єктів правотворення від незаконного впливу на їхню 

діяльність; 

передбачення інформування громадськості про те, хто і чиї інтереси лобіює в 

органах державної влади; 

створення ефективних механізмів контролю за лобіюванням; 

запровадження юридичної відповідальності для учасників лобістських 

правовідносин і визначення відповідних санкцій за незаконне лобіювання; 

5) ухвалити законодавство щодо посилення громадського контролю за 

прийняттям рішень виборними посадовими особами, зокрема через 

запровадження механізму попереднього громадського обговорення суспільно 

важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного досвіду та на 

основі найкращої світової практики; 

6) підвищити рівень прозорості діяльності Верховної Ради України та місцевих 

рад, зокрема шляхом практичної реалізації положень про забезпечення доступу 

громадян до засідань представницьких органів, оприлюднення інформації про 

діяльність комітетів Верховної Ради України та місцевих рад (зокрема 
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протоколів засідань), оприлюднення в Інтернеті інформації про народних 

депутатів України та депутатів місцевих рад (про їх фінансування, відрядження, 

помічників, їх декларації про доходи, майно, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру тощо), безперешкодний доступ до інформації про 

кошториси представницьких органів та звітів про їх використання. 

3.4.3.2. Створення доброчесної публічної служби 

1. Проблема. 

Одним з ключових елементів у створенні доброчесної системи публічної 

служби є реформування законодавства про державну службу та службу в 

органах місцевого самоврядування. Розв'язанню цієї проблеми мало сприяти 

прийняття у новій редакції Закону України "Про державну службу" від 17 

листопада 2011 року. Однак зазначений Закон, на думку європейських та 

українських експертів, не відповідає міжнародним стандартам та найкращій 

світовій практиці, зокрема з таких питань, як вступ на державну службу та 

проходження державної служби, класифікація посад (поділ посад на групи та 

підгрупи, розмежування політичних та адміністративних посад, призначення 

помічників (радників) політичних осіб), припинення державної служби, оплата 

праці (складові заробітної плати, прозорість та мотивація оплати праці 

державних службовців), дисциплінарна відповідальність. 

Таким чином, реформа державної служби залишається на цей час 

непроведеною. 

Синхронно з реформуванням системи державної служби повинно відбуватися і 

врегулювання проблеми конфлікту інтересів, прозорості доходів і видатків 

публічних службовців. 

Законодавство щодо запобігання конфлікту інтересів містить лише загальні 

формулювання без встановлення спеціальних законодавчих правил щодо 

запобігання конфлікту інтересів та його вирішення з урахуванням специфіки 

сфери регулювання. Ще одним аспектом проблеми є відсутність належного 

інституційного забезпечення виконання правил щодо конфлікту інтересів. Не 

забезпечено запровадження механізму дотримання норм щодо вирішення 

конфлікту інтересів шляхом застосування ефективних та стримуючих санкцій. 

Крім того, не створено ефективну систему моніторингу достовірності даних, що 

містяться у деклараціях про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового 

характеру публічних службовців. В Україні функціонує децентралізована 

система збирання, зберігання, оприлюднення та перевірки таких декларацій. 

Декларації подаються в паперовому вигляді до кадрової служби органу, в якому 

працює службовець, та зберігаються в ній. Перевірка декларацій покладається 

на податкові органи, які не мають належного рівня незалежності, щоб 

проводити ефективні перевірки декларацій. Подання завідомо недостовірних 
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відомостей у декларації не тягне за собою кримінальної відповідальності. Така 

система фактично призводить до приховування доходів та майна публічними 

службовцями. 

В Україні ухвалено низку законодавчих актів, що регулюють етичні стандарти 

поведінки службовців, зокрема Закон України "Про правила етичної поведінки" 

та галузеві кодекси етичної поведінки. Однак, фактично не створена 

інституційна інфраструктура забезпечення дотримання таких стандартів, а 

відповідні функції частково виконують уповноважені підрозділи з питань 

виявлення і запобігання корупції та кадрові підрозділи, що не відповідає 

міжнародним стандартам. Не визначено також орган влади, відповідальний за 

моніторинг впровадження етичних стандартів поведінки публічних службовців 

та вироблення відповідної державної політики. 

Необхідно також втілити в життя інститут доброчесних викривачів фактів 

корупції та їх захисту від переслідування і зобов'язати публічних службовців 

повідомляти про підозру в корупції. 

Істотно зміцнити резистентність публічної служби проявам корупції, а також 

довіру до неї з боку громадян можуть перевірки на доброчесність: імітація 

ситуацій, подібних тим, що виникають у повсякденній діяльності публічного 

службовця, з метою перевірки доброчесності поведінки службовця за певних 

обставин. Такі перевірки повинні проводитися з метою забезпечення 

професійної непідкупності, запобігання корупції серед публічних службовців, 

перевірки дотримання ними своїх посадових обов'язків, етичних стандартів 

поведінки, виявлення, оцінки та усунення чинників, що призводять до корупції. 

У той же час такі перевірки можуть мати характер провокації надання 

неправомірної вигоди і тому не можуть бути підставою для початку 

кримінального провадження. З метою забезпечення дотримання прав людини у 

зв'язку з проведенням таких перевірок порядок їх проведення слід визначити 

законом. 

2. Мета - створення системи доброчесної та професійної публічної служби 

відповідно до міжнародних стандартів і кращого світового досвіду. 

3. Заходи: 

1) підготувати і внести зміни до Закону України "Про державну службу", 

ухваленого у 2011 році, з урахуванням пропозицій програми SIGMA, 

громадськості, узгодити його із Законом України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування" та забезпечити їх реалізацію, моніторинг їх 

імплементації та подальший перегляд з урахуванням набутого досвіду; 

2) ухвалити закон щодо запровадження ефективних механізмів виявлення, 

запобігання конфлікту інтересів, а також декларування майна, доходів, видатків 
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і зобов'язань фінансового характеру публічних службовців, передбачивши, 

зокрема: 

правові інструменти виявлення, запобігання та врегулювання ситуацій, 

пов'язаних з виникненням конфліктів інтересів; 

подання декларацій в режимі реального часу; 

перегляд розміру витрат, які підлягають декларуванню, та інших положень 

форми декларації з метою виявлення можливих конфліктів інтересів; 

запровадження відкритої єдиної електронної бази даних декларацій; 

створення незалежного органу з достатніми повноваженнями для здійснення 

контролю за дотриманням законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів 

та за повнотою і достовірністю декларацій; 

застосування пропорційних та стримуючих санкцій за порушення 

законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів та декларування доходів, 

видатків і зобов'язань фінансового характеру; 

3) покласти на спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції 

функції з проведення моніторингу практики застосування етичних стандартів та 

надання роз'яснень з метою коригування недоліків у практиці застосування; 

забезпечити регулярне навчання службовців з питань етики та дотримання 

антикорупційних вимог; запровадити здійснення на постійній основі 

підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на виконання функцій держави та 

органів місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та етичних 

стандартів поведінки з урахуванням можливості запровадження електронної 

системи оцінки знань з цих питань; 

4) ухвалити закон про захист осіб, які доброчесно повідомляють про корупційні 

правопорушення (викривачів), передбачивши обов'язок повідомлення та захист 

викривачів, створення внутрішніх і зовнішніх каналів подання інформації, 

системи захисту викривачів від утисків та переслідування, а також заходи 

стимулювання повідомлень про корупцію, покладення на спеціально 

уповноважений орган функцій з проведення моніторингу та аналізу практики 

застосування закону та вжиття заходів щодо його належного застосування, 

запровадження санкцій за приховування фактів корупційних правопорушень; 

організувати широку загальнонаціональну інформаційну кампанію з 

роз'ясненням положень закону. Здійснювати на постійній основі навчання з 

питань доброчесного повідомлення про факти корупції; 

5) прийняти закон про проведення перевірок публічних службовців на 

доброчесність, у якому передбачити правила та порядок проведення таких 

перевірок, гарантії законності та контролю, наслідки проведення (заохочення 

або притягнення до дисциплінарної відповідальності), а також те, що такі 

перевірки не є негласними слідчими діями, їх результати не можуть 
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використовуватися у кримінальному процесі як засоби доказування, за їх 

результатами кримінальне провадження не відкривається. Передбачити також у 

Кримінальному кодексі України положення про те, що не є провокацією на 

отримання неправомірної вигоди використання спеціально уповноваженими 

суб'єктами у сфері протидії корупції ситуації, за якої у суб'єкта вже виник 

умисел на давання чи отримання неправомірної вигоди; 

6) реформувати систему оплати праці публічних службовців шляхом істотного 

підвищення рівня посадових окладів (з урахуванням рівня оплати праці на 

аналогічних посадах у приватному секторі), скасування або значного 

обмеження премій (додаткових виплат), які розподіляються на розсуд 

керівництва, скасування необґрунтованих пільг і переваг. 

3.4.3.3. Запобігання корупції у діяльності органів виконавчої влади 

1. Проблема. 

Крім здійснення ряду заходів, спрямованих на забезпечення доброчесності на 

публічній службі, запобігання корупції в органах виконавчої влади, потребує 

реформування процедура діяльності цих органів. Враховуючи, що більшість із 

зазначених заходів має бути здійснена в рамках адміністративної реформи 

(зменшення дискреційних повноважень, відкритість та прозорість 

адміністративних рішень, обмеження можливостей для контактів між 

чиновником та клієнтом, врегулювання порядку надання адміністративних 

послуг тощо), ця Стратегія визначає лише ті заходи, які мають суто 

антикорупційний характер. 

Однією з основних проблем, пов'язаних з високим рівнем корупції в діяльності 

органів виконавчої влади, є відсутність ефективно діючих відомчих 

антикорупційних програм. Існуючі в органах виконавчої влади щорічні плани з 

питань запобігання корупції є здебільшого формальними та відтворюють 

положення відповідних актів вищого рівня. Виявлення фактів корупції 

фактично зведено нанівець, оскільки відсутні системи виявлення та аналізу 

ризиків корупціогенних процедур, а також немає механізмів повідомлення про 

підозри в корупції та захисту осіб, які про них повідомляють. Підрозділи 

(особи), відповідальні за розроблення та здійснення відомчих заходів з 

виявлення і запобігання корупції, не мають відповідного фаху та рівня 

незалежності, здебільшого ці повноваження покладено на кадрові підрозділи. 

Не існує також органу, який би здійснював координацію, моніторинг та 

методичне забезпечення органів виконавчої влади під час розроблення їх 

антикорупційних програм. Подібна проблема існує і в державних, казенних, 

комунальних підприємствах та господарських товариствах, у яких державна 

або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі - 

державні підприємства). 
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Ще однією сферою з високими ризиками корупції є функціонування державних 

підприємств. 

Обмеження щодо запобігання корупції на державних підприємствах діє лише 

стосовно посадових осіб юридичних осіб публічного права, що не охоплює 

велику частину працівників державних підприємств. Це спричиняє виникнення 

конфліктів інтересів (наприклад, укладення контрактів із пов'язаними з 

менеджментом державних підприємств юридичними особами), непрозорого 

кадрового добору, що призводить до роботи на одному підприємстві близьких 

родичів або некомпетентних осіб, наближених до керівництва державного 

підприємства, ведення власного бізнесу за рахунок ресурсів державного 

підприємства. Закупівлі за кошти підприємств виведені за межі прозорих 

процедур, а політика щодо запобігання корупції фактично не проводиться. Крім 

того, діяльність державних підприємств є непрозорою, громадськість не має 

змоги отримати інформацію про мету та підстави їх утворення, економічний 

ефект від їх діяльності, надане державою майно та фінансові зобов'язання і 

результати діяльності цих підприємств. 

Зазначене призводить до значних збитків у діяльності державного сектору 

економіки та неефективного управління державним майном. 

2. Мета - запровадження ефективних антикорупційних програм у центральних 

органах виконавчої влади, а також на державних підприємствах, забезпечення 

для суспільства прозорості їх діяльності. 

3. Заходи: 

1) внести зміни до законодавства щодо прийняття та періодичного перегляду 

антикорупційних програм у центральних органах виконавчої влади та на 

державних підприємствах. Програми повинні складатися на підставі 

результатів проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності 

відповідного органу влади або підприємства, погоджуватися спеціально 

уповноваженим органом з питань антикорупційної політики і передбачати, 

зокрема: 

визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції у відповідній сфері, осіб, відповідальних за моніторинг її 

імплементації, оцінку та періодичний перегляд; 

методологію оцінки корупційних ризиків у діяльності органу або державного 

підприємства, корупційні ризики, причини, що їх породжують, та умови, що до 

них призводять; 

заходи щодо усунення корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх 

здійснення, строки та необхідні ресурси; 

навчання та заходи з поширення інформації про програми антикорупційного 

спрямування; 
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процедури проведення моніторингу та оцінки виконання програм; 

2) утворити в органах виконавчої влади та на державних підприємствах комісії 

у складі працівників підприємств на чолі із заступником керівника 

органу/державного підприємства, до повноважень яких мають належати 

визначення пріоритетів, координація та моніторинг виконання програм, 

надання консультацій та порад з питань запобігання корупції, розгляд 

інформації про підозри в корупції; запровадити інші механізми запобігання 

корупції, зокрема такі, як кодекси етики, внутрішні та зовнішні (до спеціально 

уповноважених органів щодо протидії корупції) канали повідомлення про 

корупцію і механізми збереження анонімності заявника та його захисту від 

переслідування, системи виявлення, оцінки корупційних ризиків та реагування 

на них; 

3) ухвалити акти з питань внесення змін до законів та підзаконних нормативно-

правових актів щодо: 

запровадження стандартів і рекомендацій Організації економічної співпраці та 

розвитку з корпоративного управління на державних підприємствах у 

діяльності державних підприємств в Україні; 

поширення стандартів запобігання корупції, визначених Законом України "Про 

засади запобігання та протидії корупції", на державні підприємства, зокрема 

щодо запобігання конфлікту інтересів, етики поведінки, декларування майна, 

доходів, витрат та зобов'язань фінансового характеру. 

3.4.3.4. Запобігання корупції у сфері державних закупівель 

1. Проблема. 

Надзвичайно серйозною залишається проблема корупційних проявів під час 

державних закупівель. За інформацією Служби безпеки України, втрати від 

корупційних оборудок під час проведення процедур державних закупівель 

становили 10 - 15 відсотків (35 - 52,5 млрд гривень) видаткової частини 

державного бюджету щороку. За даними офіційної статистики за 2013 рік, 

загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для 

закупівлі товарів, робіт і послуг становила майже 186 млрд гривень. Значна 

частина закупівель здійснюється поза межами державного контролю за 

неконкурентною процедурою (в одного постачальника). У 2013 році за цією 

процедурою проведено майже 50 відсотків усіх закупівель. До погіршення 

ситуації призвело прийняття Закону України від 4 липня 2012 року N 5044-VI 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних 

закупівель", яким фактично встановлено корупційні правила гри на ринку 

закупівель державних підприємств (розмір цього ринку становить майже 307 

млрд гривень щороку). 
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Одним із перших кроків нової влади стало ухвалення у новій редакції Закону 

України "Про здійснення державних закупівель". 

Зазначений Закон передбачає: 

скоротити із 44 до 10 одиниць перелік випадків, на які не поширюється його 

дія; 

визначити поняття замовників та адаптувати процедури закупівлі в одного 

учасника згідно з принципами директив ЄС; 

скоротити перелік підстав для застосування неконкурентної процедури з метою 

зменшення кількості випадків її застосування; 

скасувати необхідність розміщення інформації про державні закупівлі в 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та 

у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель, 

залишивши при цьому вимогу щодо обов'язковості оприлюднення цієї 

інформації на веб-порталі уповноваженого органу з метою спрощення доступу 

до неї, економії бюджетних коштів, що витрачаються на опублікування такої 

інформації, та забезпечення прозорості доступу до інформації про державні 

закупівлі; 

оприлюднювати річні плани на веб-порталі уповноваженого органу з метою 

забезпечення економії державних коштів та спрощення доступу громадськості 

до інформації про заплановані державні закупівлі; 

надати можливість замовникам використовувати електронні засоби під час 

застосування окремих видів закупівель. 

Таким чином, більшість першочергових законодавчих проблем у цій сфері з 

прийняттям Закону буде розв'язано. Водночас слід забезпечити моніторинг 

реалізації нових законодавчих положень, аналіз їх ефективності з точки зору 

усунення корупційних ризиків та відповідне коригування в разі виявлення 

недоліків. 

2. Мета - продовження реформування законодавства про державні закупівлі з 

метою усунення ризиків корупції та впровадження прозорої системи 

проведення державних закупівель. 

3. Заходи: 

1) забезпечити проведення із залученням громадськості та бізнесу моніторингу 

застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель" з метою 

виявлення недоліків у правозастосуванні, причин та умов, що призводять до 

виникнення корупціогенних ризиків у державних закупівлях; 

2) переглянути Закон України "Про здійснення державних закупівель" з 

урахуванням практики його застосування, необхідності подальшого 

удосконалення його положень, зокрема щодо запобігання конфлікту інтересів, 

посилення санкцій за порушення його положень тощо; 
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3) вжити інших заходів щодо запобігання корупції в державних закупівлях, 

зокрема: 

забезпечити функціонування системи накладення заборони на участь в 

процедурах закупівель (зокрема стосовно фізичних та юридичних осіб, які були 

притягнуті до відповідальності за корупційні або пов'язані з процедурою 

закупівель правопорушення) та створити реєстр недобросовісних учасників 

державних закупівель; 

запровадити систему електронних закупівель; 

4) розширити доступ до інформації про закупівлі, зокрема шляхом 

оприлюднення договорів про закупівлі. 

3.4.3.5.Запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної 

юстиції 

1. Проблема. 

За даними соціологічних досліджень, зокрема "Барометра Світової Корупції" 

(Global Corruption Barometer) від Transparency International та Gallup 

International Association, найкорумпованішою сферою українці вважають 

судову владу (66 відсотків). Подібні результати продемонстрували підсумки 

дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних 

досліджень імені Олександра Разумкова: судову владу українці вважають 

найбільш корумпованою сферою, а 47 відсотків опитуваних вважають, що у 

судовій владі корупцією охоплено все. За даними Світового Індексу 

Правосуддя (World Justice Project - Rule of Law Index), Україна у сфері 

"відсутність корупції" в судовій системі зайняла 94 місце з 99 проаналізованих 

країн. 

Згідно із судовим індексом, який визначається Європейською бізнес-

асоціацією, судова влада дискредитувала себе також в очах бізнес-середовища: 

за всіма складовими індексу оцінка судочинства в Україні є негативною. 

Однією з основних причин руйнування судової влади є невдало реалізована у 

2010 році судова реформа: прийняття Закону України "Про судоустрій і статус 

суддів" негативно вплинуло на органи суддівського самоврядування - вони 

стали повністю залежними від політичної влади. Політичні принципи 

формування Вищої ради юстиції та нечітко сформульовані підстави для 

притягнення до дисциплінарної відповідальності призвели до того, що судді 

фактично втратили гарантії незалежності своєї діяльності. Механізм добору 

суддів характеризувався зловживаннями з боку органів, відповідальних за цю 

процедуру. 

Першим кроком у реформуванні судової влади стало прийняття 8 квітня 2014 

року Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", який 
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сприяв створенню правових передумов для самоочищення судової влади за 

безпосередньої участі громадськості. 

Зважаючи на те, що основні засади судоустрою та статусу суддів закріплені у 

Конституції України, необхідно забезпечити врахування міжнародних 

стандартів у сфері судочинства під час внесення змін до Конституції України. 

Потребують реформування також прокуратура та інші органи системи 

кримінальної юстиції. Результати дослідження, проведеного Українським 

центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 

свідчать про те, що правоохоронні органи, на думку українців, більше ніж на 45 

відсотків корумповані. 

Незважаючи на ухвалення у 2012 році Кримінального процесуального кодексу 

України, яким визначено нову роль прокурора у кримінальному процесі, 

законодавство про прокуратуру до цього часу не приведено у відповідність із 

стандартами Ради Європи. Основними проблемами прокуратури залишаються 

занадто широкі позапроцесуальні повноваження прокурора, які дають йому 

змогу втручатися в діяльність підприємств, установ, організацій, відсутність 

достатніх гарантій незалежності прокурорів, прозорих конкурсних засад добору 

кадрів прокуратури. 

Не менш важливим напрямом є реформування органів внутрішніх справ та 

інших органів правопорядку. Системі органів правопорядку притаманні 

надмірно громіздка структура, яка ускладнюється наявністю дублюючих та 

невластивих функцій, недосконале законодавче регулювання, низька 

ефективність роботи та відсутність системи оцінювання, що відображає реальні 

результати діяльності, неефективна система відбору, навчання та підготовки 

персоналу, а також механізмів притягнення до відповідальності працівників 

органів правопорядку. Відсутність реформ у сфері органів кримінальної 

юстиції призвела до того, що чисельність працівників системи є однією з 

найвищих у світі (наприклад, на сто тисяч населення чисельність працівників 

міліції є вдвічі більшою, ніж у середньому в інших державах світу), що 

призводить до неефективного витрачання бюджетних коштів. При цьому понад 

мільйон українців у 2012 році стали жертвами насильства в органах внутрішніх 

справ. 

2. Мета - реформування судової влади в Україні та усунення ризиків корупції у 

судочинстві та діяльності органів кримінальної юстиції. 

3. Заходи: 

1) ухвалити з урахуванням висновків Європейської Комісії "За демократію 

через право" (Венеціанська комісія) закони про внесення змін до Конституції та 

до законів України, спрямовані на реформування судоустрою та статусу суддів 

на основі європейських стандартів, передбачивши, зокрема: 
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зменшення обсягу суддівського імунітету та надання судді лише 

функціонального імунітету (імунітету від звинувачення за дії, вчинені у процесі 

виконання суддівських функцій); 

врегулювання питань щодо запобігання та вирішення конфлікту інтересів у 

діяльності представників судової влади; 

визначення особливостей проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на 

посаду судді; 

подання, оприлюднення (зокрема в Інтернеті) та моніторинг достовірності 

даних декларацій суддів про майно, доходи, видатки та зобов'язання 

фінансового характеру; 

створення в рамках судової системи окремого органу або покладення на органи 

суддівського самоврядування (не пов'язані з дисциплінарними функціями) 

консультативних функцій щодо етичних стандартів, конфлікту інтересів та 

декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру; 

проведення періодичного навчання суддів з питань, пов'язаних із стандартами 

запобігання та протидії корупції, враховуючи їх під час атестації судді; 

2) ухвалити з урахуванням висновків Європейської Комісії "За демократію 

через право" (Венеціанська комісія) зміни до Конституції та законів України, 

спрямовані на реформування прокуратури на основі європейських стандартів, 

передбачивши, зокрема: 

обмеження повноважень прокуратури сферою кримінальної юстиції; 

забезпечення достатніх гарантій незалежності у діяльності прокурорів; 

зміну принципів формування територіальної мережі органів прокуратури з 

метою ліквідації корупціогенних чинників у вигляді "корупційних альянсів" 

місцевих органів виконавчої влади, прокуратури, міліції та судів; 

реалізацію прозорих конкурсних засад добору кадрів органів прокуратури; 

3) прийняти нормативно-правові акти щодо реформування органів внутрішніх 

справ, передбачивши, зокрема: 

сучасну і чітку структуру органів внутрішніх справ, ліквідацію найбільш 

корумпованих підрозділів міліції; 

створення місцевої міліції (поліції); 

закріплення виключно у законі повноважень працівників органів внутрішніх 

справ, максимальне зменшення відомчої нормотворчості та приведення її у 

відповідність із Конституцією та законами України; 

засади прозорості та підзвітності органів внутрішніх справ, незалежної оцінки 

їх роботи; 

забезпечення належного розслідування зловживань з боку працівників органів 

внутрішніх справ. 

3.4.3.6. Запобігання корупції у приватному секторі 
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1. Проблема. 

Основною причиною, яка зумовлює корупцію в приватному секторі, є фактичне 

зрощення бізнесу та влади, що призводить до використання політичного впливу 

для ведення бізнесу, незаконного лобіювання ухвалення законів та інших 

нормативно-правових актів тощо. 

Іншою причиною є те, що умови ведення бізнесу створюють підґрунтя для 

існування корупційної практики. Насамперед це недосконале та нестабільне 

законодавство, ухвалене, зокрема, внаслідок незаконного лобіювання певних 

бізнес-інтересів, ускладнені процедури регулювання підприємницької 

діяльності, корумповані контролюючі органи та судова система. Заходи щодо 

переслідування за корупційні правопорушення є неефективними через 

поширеність корупції в правоохоронній та судовій системах. Це призвело до 

системності корупції, внаслідок чого підприємці не мають можливості 

самостійно їй протидіяти, а також до формування толерантного ставлення до 

корупції серед представників бізнесу. 

Таким чином, подолати корупцію в приватному секторі можливо лише шляхом 

комплексного розв'язання проблем, наявності політичної волі для 

розмежування бізнесу та влади, реалізації реформ у публічному секторі, 

зокрема адміністративної реформи (обмеживши насамперед можливості 

чиновників для зловживання владними повноваженнями), здійснення 

дерегуляції підприємництва, забезпечення вільної конкуренції та дії 

антимонопольних правил, проведення реформи судових та правоохоронних 

органів, зниження рівня корупції на публічній службі. З іншого боку, держава 

повинна налагодити партнерство з бізнесом, стимулюючи його до 

використання альтернативних корупційних моделей поведінки та надаючи 

йому в цьому всебічну підтримку. 

2. Мета - усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування 

сприятливого для відмови від корупційної практики бізнес-клімату та 

нетолерантного ставлення бізнесу до корупції. 

3. Заходи: 

1) здійснити заходи, спрямовані на проведення дерегуляції економіки, 

забезпечення вільної конкуренції, адміністративної та судової реформ, 

реформувати правоохоронні та контролюючі органи; 

2) прийняти нормативно-правові акти щодо неможливості допуску юридичних 

осіб, причетних до корупційних правопорушень, до публічних ресурсів (брати 

участь у державних закупівлях, аукціонах, отримувати державні кредити, 

субсидії, субвенції, пільги з оподаткування тощо), щодо виконання юридичного 

обов'язку і чітких правил про повідомлення про корупційні правопорушення 

внутрішніми та зовнішніми аудиторами; забезпечити ефективне впровадження 
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закону щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до 

юридичних осіб за корупційні правопорушення; 

3) прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення прозорості 

ведення бізнесу та майнових відносин, зокрема щодо встановлення обов'язку 

фіксації фізичних осіб - фактичних вигодоодержувачів (бенефіціарів) 

юридичних осіб під час їх державної реєстрації та включення відповідної 

інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; 

4) утворити інститут бізнес-омбудсмена, який представлятиме інтереси бізнесу 

в Уряді України, та установити за його участю на постійній основі діалог з 

бізнесом з метою підвищення рівня обізнаності про ризики корупції та наявні 

рішення для приватного сектору, отримання порад від бізнесу щодо 

реформування відповідного законодавства (господарського законодавства, 

законодавства про бухгалтерський облік та аудит, податкового законодавства, 

законодавства про здійснення державних закупівель та іншого законодавства, 

що стосується приватного сектору) для обмеження можливостей для корупції; 

5) розробити за участю представників бізнесу, об'єднань підприємців та 

професійних спілок стратегію щодо підтримки імплементації антикорупційних 

стандартів у приватному секторі (рекомендації ОЕСР щодо кращої практики у 

сфері внутрішнього контролю, етики та забезпечення дотримання 

законодавства, Бізнес-принципи Transparency International щодо боротьби з 

корупцією) та сприяти розвитку саморегулювання в приватному секторі; 

6) забезпечити співпрацю із бізнесом в частині роз'яснення та практики 

застосування нових антикорупційних стандартів, установлених законом щодо 

відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення; 

7) розробити та впровадити в життя на постійній основі спеціальні програми, 

спрямовані на забезпечення доступу підприємців до необхідної інформації, 

зокрема про адміністративні процедури, права та обов'язки підприємців, 

формування свідомості несприйняття корупційного способу поведінки, 

заохочення до інформування про факти корупції; 

8) провести пілотні проекти "пактів доброчесності" в інфраструктурних 

проектах або інших проектах, що передбачають значні бюджетні витрати, 

шляхом формування тристороннього (уряд - бізнес - громадськість) механізму 

контролю за плануванням та реалізацією таких проектів, цільового та 

ефективного витрачання відповідних коштів. 

3.4.3.7. Доступ до інформації 

1. Проблема. 

Ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, 

інші суб'єкти, є важливою передумовою для запобігання корупції, виявлення та 
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припинення корупційних діянь. Особливе значення має інформація, яка 

становить суспільний інтерес, а саме - відомості про використання публічних 

коштів, розпорядження державним або комунальним майном, особисті доходи, 

майно, видатки та зобов'язання фінансового характеру публічних службовців. 

Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення 

журналістських розслідувань, стимулювання громадянської активності в 

антикорупційній сфері. 

В Україні з травня 2011 року діє Закон України "Про доступ до публічної 

інформації", який був визнаний одним з найкращих у світі за рівнем 

регулювання. У березні 2014 року (Закон України N 1170-VII) були схвалені 

важливі зміни до низки законодавчих актів з метою приведення їх у 

відповідність із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та 

Закону України "Про інформацію" у новій редакції. Водночас рівень 

практичного виконання нових положень щодо доступу до інформації 

залишається низьким, реальні можливості доступу до інформації - обмежені, 

непоодинокими є випадки необґрунтованої відмови в доступі до інформації або 

невиконання вимог щодо оприлюднення інформації в ініціативному порядку, 

відсутній дієвий державний контроль за реалізацією права на доступ до 

публічної інформації. 

2. Мета - реалізація права осіб на доступ до інформації, забезпечення 

відкритості суспільно необхідної інформації, яка може використовуватися для 

виявлення і припинення корупційної практики, дієвий державний контроль за 

реалізацією відповідного законодавства. 

3. Заходи: 

1) внести зміни до законодавства з метою: 

вільного доступу до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців через Інтернет, зокрема до даних про кінцевих 

вигодоодержувачів юридичних осіб, фінансових звітів та статутних документів; 

розкриття даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Державного земельного кадастру через вільний доступ в Інтернеті, у тому числі 

доступ до даних про об'єкти і суб'єкти прав, про їх обтяження; 

оприлюднення та створення умов для доступу до інформації про використання 

публічних коштів, якими розпоряджаються державні установи, суб'єкти 

господарювання державної і комунальної власності, установи 

загальнообов'язкового державного страхування і органи Пенсійного фонду 

України, зокрема шляхом оприлюднення в Інтернеті та створення умов для 

доступу в режимі реального часу до всіх транзакцій на рахунках центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів; 
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розкриття фінансовими установами інформації про платежі до державного та 

місцевих бюджетів, які сплачують суб'єкти господарювання, що мають право 

на видобуток корисних копалин або використання природних ресурсів; 

створення (визначення) державного органу контролю за додержанням права на 

доступ до інформації, що відповідатиме стандартам незалежності та 

ефективності; 

2) провести інвентаризацію публічних реєстрів, які містять суспільно важливу 

інформацію та передбачити їх розкриття з урахуванням вимог щодо захисту 

персональних даних, спрощення доступу (в тому числі здешевлення доступу) 

до публічних реєстрів; 

3) створити нормативно-правові та організаційні основи для запровадження 

доступу до інформації у формі "відкритих даних" та повторного використання 

інформації (внесення з цією метою змін до законодавчих актів, прийняття 

підзаконних нормативно-правових актів для визначення стандартів 

оприлюднення інформації у формі "відкритих даних", зокрема на єдиному 

державному веб-порталі "відкритих даних", визначеного уповноваженого 

органу з питань впровадження стандартів "відкритих даних", реалізація 

відповідних положень); 

4) забезпечити активну участь України в міжнародних ініціативах прозорості та 

досягнення високого рівня відповідності стандартам міжнародних ініціатив, 

зокрема впровадження стандартів ініціатив з прозорості видобувних галузей, 

будівельного сектору та Індексу відкритості бюджету. 

3.4.4. ПОКАРАННЯ ЗА КОРУПЦІЮ 

1. Проблема. 

Законодавство про відповідальність за корупційні правопорушення в Україні 

значною мірою відповідає міжнародним стандартам, про що свідчить звіт 

Групи держав проти корупції (GRECO) за результатами 3-го раунду оцінки 

України, затверджений у грудні 2013 року. 

Крім того, значним кроком вперед стало прийняття Закону України від 13 

травня 2014 року N 1261-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 

України". 

Зазначеним Законом істотно удосконалено вітчизняну систему запобігання і 

протидії корупції, зокрема щодо: 

криміналізації корупції: 

- підвищено санкції для фізичних та юридичних осіб за кримінальні корупційні 

правопорушення шляхом введення як альтернативного виду покарання - 

позбавлення волі, що гарантуватиме для України можливість співпраці в 
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рамках надання міжнародної правової допомоги, як це передбачено 

Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією; 

- встановлено юрисдикцію щодо злочинів, пов'язаних із хабарництвом, які 

вчиняються за кордоном нашими громадянами у співучасті з іноземцями; 

- встановлено відповідальність за підкуп осіб, які працюють у приватних 

компаніях в будь-якій якості; 

- надано чіткі визначення пропозиції та обіцянки неправомірної вигоди, що 

безумовно поліпшить діяльність вітчизняних правозастосовних органів та 

підвищить якість їх роботи; 

- поширено правила спеціальної конфіскації на всі корупційні злочини, зокрема 

у приватному секторі; 

фінансового контролю стосовно майнового стану публічних службовців: 

- запроваджено зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов'язання фінансового характеру, який здійснюватиметься 

податковими органами; 

- встановлено адміністративну та дисциплінарну відповідальність за подання 

недостовірних відомостей у зазначених деклараціях (штраф від 2550 до 5100 

гривень); 

посилення гарантій захисту викривачів фактів корупції: 

- перекладено обов'язок доказування у справах про застосування до 

інформаторів (викривачів) репресивних заходів на відповідача; 

- закріплено можливість інформувати про факти корупції анонімно, зокрема 

через спеціальні лінії для відповідних повідомлень; 

- передбачено обов'язок державних органів створити механізми для отримання 

та перевірки повідомлень про факти корупції (в тому числі анонімних); 

мінімізації проявів корупції у юридичних осіб: 

- передбачено обов'язок компаній розробляти і впроваджувати правила та 

процедури щодо виявлення та запобігання корупції; 

- встановлено відповідальність юридичних осіб за незабезпечення здійснення 

антикорупційних заходів, якщо це призвело до вчинення корупційного 

правопорушення. 

Разом з тим залишилася низка невирішених питань. Потрібно привести у 

відповідність із Конвенцією ООН проти корупції статтю 3682 Кримінального 

кодексу України (Незаконне збагачення), яка може бути ефективним 

механізмом позбавлення злочинців незаконно набутого майна. Одночасно з 

кримінально-правовими інструментами притягнення до відповідальності за 

незаконне збагачення необхідно запровадити і цивільно-правові: стягнення за 

позовом прокурора (спеціально уповноваженого антикорупційного органу) в 
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дохід держави майна, законність походження якого особа не може довести в 

установленому законом порядку. 

У 2013 році прийнято нове законодавство щодо конфіскації доходів від 

злочинної діяльності. Однак воно не передбачає створення спеціалізованого 

підрозділу (органу), який виконує завдання щодо розшуку майна, яке підлягає 

арешту та конфіскації, а також ефективного управління майном, на яке 

накладено арешт. В Україні також відсутнє законодавство, що дає змогу 

стягувати у дохід держави (конфіскувати) майно, набуте внаслідок злочинної 

діяльності, у разі якщо підозрюваний (обвинувачений) ухиляється від слідства 

чи суду. Потребує законодавчого врегулювання також питання повернення в 

Україну активів, виведених внаслідок вчинення злочинів, а також створення 

гарантій для ефективного управління такими активами, зокрема із 

застосуванням механізмів громадського контролю. 

Закон України від 23 травня 2013 року N 314-VII "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності 

юридичних осіб" передбачає запровадження інституту квазі-кримінальної 

відповідальності юридичних осіб за вчинення злочинів, пов'язаних, зокрема, з 

відмиванням злочинних доходів (статті 209 і 306 Кримінального кодексу 

України), терористичною діяльністю (статті 258 - 2585 цього Кодексу) та 

корупцією (статті 3683, 3684, 369 і 3692 цього ж Кодексу). Зазначений Закон є 

новим для вітчизняної правової системи, у зв'язку з чим існують ризики щодо 

його неналежного впровадження в життя. Крім того, з урахуванням практики 

його застосування слід розглянути питання щодо вдосконалення його 

положень, зокрема з метою чіткого закріплення "автономного" характеру 

відповідальності юридичних осіб (незалежно від того, чи були притягнуті до 

відповідальності фізичні особи, які діяли в інтересах юридичної особи). 

Ще однією серйозною вадою національної системи боротьби з корупцією є 

відсутність спеціалізованого органу, до завдань якого належало б виявлення та 

розслідування справ про корупційні злочини, вчинені вищими посадовими 

особами держави, тоді як існуючі спеціально уповноважені суб'єкти із 

запобігання корупції виявилися неефективними, здебільшого через відсутність 

гарантій незалежності їх діяльності та корумпованість. 

2. Мета - створення системи інструментів, які дадуть змогу ефективно виявляти 

та розслідувати корупційні злочини, конфісковувати майно, яке було 

предметом злочинної діяльності або набуте внаслідок такої діяльності, 

притягувати до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних 

злочинів. 

3. Заходи: 
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1) ухвалити закони, спрямовані на: 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо: 

- визначення поняття та переліку корупційних злочинів; 

- усунення можливості для осіб, які вчинили корупційні злочини, бути 

звільненими від відповідальності та покарання, зокрема з передачею на поруки, 

у зв'язку з дієвим каяттям, випробуванням тощо; 

- приведення статті 3682 у відповідність із статтею 20 Конвенції ООН проти 

корупції та запровадження цивільно-правових механізмів позбавлення 

незаконно набутого майна; 

врегулювання питань управління корпоративними правами та іншим майном, 

на яке накладено арешт, з метою збереження його вартості, а також створення 

спеціалізованого підрозділу (органу), уповноваженого на розшук майна, яке 

може бути конфісковано; 

створення можливостей досудового розслідування та судового провадження, а 

також стягнення у дохід держави (конфіскацію) майна, набутого внаслідок 

злочинної діяльності, у разі якщо підозрюваний (обвинувачений) ухиляється від 

слідства чи суду; створення гарантій для ефективного управління такими 

активами, зокрема із застосуванням механізмів громадського контролю 

(наприклад, через утворення спеціального фонду); 

утворення спеціально уповноваженого органу з питань виявлення та 

розслідування корупційних злочинів на таких засадах: 

- наявність достатніх гарантій незалежності органу (відкритий і прозорий 

конкурсний відбір керівника органу, чіткі визначені законом підстави для 

звільнення керівника, які не допускають звільнення з політичних підстав, 

визначені законом засади фінансування органу та розмір оплати праці його 

працівників, заборона втручання в його діяльність); 

- прозорий конкурсний відбір основного персоналу органу з метою зменшення 

ризиків протиправного впливу на прийняття рішень та підбір кваліфікованих 

кадрів, які відповідають стандартам доброчесності; 

- спеціалізація органу на корупційних злочинах, вчинених посадовими особами 

вищого рівня, суддями, прокурорами, іншими особами за умови, що 

корупційний злочин становить високу суспільну небезпеку; 

- наявність механізмів заохочення, у тому числі матеріального (наприклад, 

певного відсотка від суми конфіскованих злочинних доходів), з метою 

виявлення фактів корупції; 

- громадський контроль та відкритість органу, звітування кожні півроку про 

його діяльність; 

- заохочення співпрацювати з уповноваженими державними органами з метою 

виявлення фактів корупції; 
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- введення посад спеціалізованих антикорупційних прокурорів, які 

відряджаються для роботи до спеціально уповноваженого органу з питань 

виявлення та розслідування корупційних злочинів; 

2) утворити робочу групу, яка включатиме представників Кабінету Міністрів 

України, органів кримінальної юстиції, бізнесу та громадянського суспільства і 

проводитиме моніторинг застосування законодавства щодо заходів 

кримінально-правового провадження до юридичних осіб; підготувати необхідні 

методичні матеріали для працівників органів кримінальної юстиції та суддів, 

організувати проведення тренінгів для фахівців, які застосовуватимуть закон; 

організувати широку інформаційну кампанію із роз'яснення положень закону та 

необхідності забезпечення доброчесності бізнесу, до якої залучити 

громадянське суспільство та бізнес; на основі результатів моніторингу 

застосування закону підготувати зміни до нього; 

3) створити єдиний державний реєстр юридичних осіб, причетних до корупції, з 

метою виключення можливості їх участі у виконанні державних замовлень і 

контрактів, одержання державних кредитів, пільг з оподаткування, субсидій і 

субвенцій; забезпечити вільний доступ до такого реєстру через Інтернет; 

4) поширити поняття "публічні діячі" у законодавстві про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 

національних публічних службовців та діячів міжнародних організацій. 

3.4.5. ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО КОРУПЦІЇ 

1. Проблема. 

Одним з найбільш істотних чинників у подоланні корупції є ставлення 

населення до цієї проблеми. Як свідчать результати досліджень, проведених в 

Україні протягом останніх років, більше половини населення схильне до 

вчинення корупційних правопорушень у разі, якщо це може сприяти 

розв'язанню проблеми. Крім того, значна частка населення з огляду на брак 

відповідних знань не кваліфікує певні види поведінки як корупційні, 

усвідомлюючи при цьому невідповідність такої поведінки нормам моралі чи 

професійної етики. За умови ефективної роз'яснювальної роботи населення 

може змінити ставлення до такої практики як до неприйнятної корупційної і, 

таким чином, антикорупційний потенціал суспільства значно зросте. 

Потребують уваги заходи, пов'язані з активізацією участі населення в 

інформуванні органів, уповноважених на боротьбу з корупцією, про відомі їм 

факти корупції. Частка такого населення є невеликою, зокрема з огляду на 

високий ступінь лояльності населення до корупції, засудження фактів 

повідомлень про корупцію як поведінки, яка суперечить етичним нормам, 

низький рівень довіри до діяльності правоохоронних органів, зневіру в 
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ефективності антикорупційних заходів, страх бути покараним за повідомлення 

про підозру в корупції. 

Разом з тим антикорупційний потенціал заходів із залучення населення до 

виявлення та повідомлення про факти корупції є високим, про що свідчить 

досвід іноземних держав. Створення спеціальних умов, які сприятимуть зміні 

суспільного уявлення про повідомлення про факти корупції, є одним із 

пріоритетів антикорупційної політики держави. 

2. Мета - формування в суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції. 

3. Заходи: 

1) ухвалити у співпраці з інститутами громадянського суспільства план заходів, 

орієнтований на різні соціальні та вікові групи і спрямований на комплексне 

розв'язання проблеми толерантного ставлення населення до корупції, 

передбачивши, зокрема: 

регулярне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування 

психологічної установки у населення щодо несприйняття корупції як способу 

розв'язання проблеми; 

підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині обізнаності 

громадян щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації та правових 

способів захисту; 

роз'яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в 

державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції, 

зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки; 

системне запровадження проведення освітніх заходів щодо моделей поведінки 

у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками; 

запровадження культури повідомлення спеціально уповноваженим суб'єктам у 

сфері протидії корупції про факти вчинення корупційних правопорушень; 

подолання пасивності суспільства щодо протидії корупції, залучення широких 

верств населення до активної участі в антикорупційній діяльності. 

3.4.6. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

Успішна реалізація Антикорупційної стратегії дасть змогу знизити рівень 

корупції в Україні, підвищити рівень довіри населення до влади, підвищити 

рівень іноземних інвестицій в економіку держави, а також створити основу для 

подальшої антикорупційної реформи. 

Для реалізації Антикорупційної стратегії передбачається розробити та схвалити 

закони, зокрема щодо: 

засад організації та діяльності спеціально уповноваженого органу, 

відповідального за здійснення комплексу заходів з формування та реалізації 

антикорупційної політики; 
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утворення спеціально уповноваженого органу з питань виявлення та 

розслідування корупційних злочинів; 

виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) у частині 

посилення прозорості фінансування політичних партій та виборчих кампаній; 

створення правових засад лобіювання; 

посилення громадського контролю за ухваленням рішень виборними 

посадовими особами, зокрема через механізм попереднього громадського 

обговорення суспільно важливих рішень; 

внесення змін до Закону України "Про державну службу", прийнятого у 2011 

році, з урахуванням пропозицій програми SIGMA; 

проведення перевірок публічних службовців на доброчесність; 

внесення змін до законів та підзаконних нормативно-правових актів у частині 

запровадження стандартів Організації економічної співпраці та розвитку з 

корпоративного управління на державних підприємствах від 22 квітня 2004 

року в діяльності державних підприємств в Україні; 

внесення змін до Конституції та законів України, спрямованих на 

реформування судоустрою та статусу суддів на основі європейських стандартів; 

внесення змін до Конституції та законів України, спрямованих на 

реформування прокуратури на основі європейських стандартів; 

внесення змін до Кримінального кодексу України в частині усунення 

можливості для осіб, які вчинили корупційні злочини, бути звільненими від 

відповідальності та покарання, зокрема з передачею на поруки, у зв'язку з 

дієвим каяттям, випробуванням; приведення статті 3682 у відповідність із 

статтею 20 Конвенції ООН проти корупції та запровадження цивільно-правових 

механізмів позбавлення незаконно набутого майна; 

врегулювання питань управління корпоративними правами та іншим майном, 

на яке накладено арешт, з метою збереження його вартості, а також утворення 

спеціалізованого підрозділу (органу), уповноваженого на розшук майна, яке 

може бути конфісковано. 

Оцінка ефективності Антикорупційної стратегії здійснюватиметься на основі: 

результатів щорічних досліджень стану корупції в Україні шляхом проведення 

широких статистичних спостережень та аналізу практики застосування 

антикорупційного законодавства; 

визначення рівня імплементації міжнародних стандартів у сфері 

антикорупційної політики. 

За результатами проведення досліджень стану корупції індикаторами успішної 

реалізації Антикорупційної стратегії може бути: 

збільшення частки населення, яка негативно ставиться до корупційних проявів; 

зменшення частки населення, яке мало власний досвід корупційної поведінки; 
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зростання кількості громадян, готових повідомляти про факти корупційних 

проявів, а також громадян, які заявили про факти корупції, що мали стосовно 

них місце, компетентним органам. 

Визначення рівня імплементації міжнародних стандартів здійснюватиметься за 

такими індикаторами: 

виконання рекомендацій для України, наданих Групою держав проти корупції 

(GRECO), а також рекомендацій, наданих в рамках моніторингу 

Стамбульського плану дій з питань боротьби з корупцією Антикорупційної 

мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічної 

співпраці та розвитку, імплементація Плану дій з лібералізації візового режиму 

з ЄС у частині запобігання і протидії корупції та плану дій у рамках Ініціативи 

"Партнерство "Відкритий Уряд"; 

покращення значення Індексу сприйняття корупції, опублікованого 

міжнародною неурядовою організацією Transparency International; 

досягнення високого рівня відповідності стандартам міжнародних ініціатив 

(ініціатив з прозорості видобувних галузей, будівельного сектору, Індексу 

відкритості бюджету тощо). 

Оцінка стану виконання Антикорупційної стратегії проводиться на підставі 

щорічного звіту стану виконання Антикорупційної стратегії. Звіт про стан 

виконання Антикорупційної стратегії включається до національної доповіді 

щодо реалізації засад антикорупційної політики, проект якої подається 

спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики 

Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України до 

1 травня року, наступного за звітним. 

Кабінет Міністрів України з метою здійснення заходів, передбачених 

Антикорупційною стратегією, затверджує державну програму, яка підлягає 

щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, 

висновків та рекомендацій парламентських слухань щодо національного звіту 

про стан справ з корупцією. 
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РОЗДІЛ 4 РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРЕЗИДЕНТОМ 

УКРАЇНИ  

 

4.1. НАЦІОНАЛЬНА РАДА З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ  ПОЛІТИКИ 
(Указ Президента України «Положення 

про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14 жовтня 2014 року № 808/2014) 

 

1. Національна рада з питань антикорупційної політики (далі - Національна 

рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України. 

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями Національної ради є: 

1) підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо визначення, 

актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії; 

2) здійснення системного аналізу стану запобігання і протидії корупції в 

Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що 

вживаються для запобігання і протидії корупції; 

3) підготовка та надання Президентові України узгоджених пропозицій щодо 

поліпшення координації та взаємодії між суб'єктами, які здійснюють заходи у 

сфері запобігання і протидії корупції; 

4) оцінка стану та сприяння реалізації рекомендацій Групи держав проти 

корупції (GRECO), Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), інших 

провідних міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції, 

підвищення ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері; 

5) сприяння науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і 

протидії корупції. 

4. Національна рада відповідно до покладених на неї основних завдань: 

1) здійснює комплексну оцінку ситуації і тенденцій у сфері запобігання і 

протидії корупції в Україні, аналізує національне антикорупційне 

законодавство та заходи щодо його виконання; 

2) здійснює моніторинг та аналіз ефективності реалізації антикорупційної 

стратегії, вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії органів, 

відповідальних за її імплементацію; 

3) бере участь у підготовці для внесення Президентом України на розгляд 

Верховної Ради України законопроектів у сфері запобігання і протидії корупції; 

4) готує пропозиції щодо законопроектів, проектів інших нормативно-правових 

актів у сфері запобігання і протидії корупції; 
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5) бере участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і 

позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України в частині реалізації антикорупційної політики; 

6) організовує вивчення громадської думки з питань, що розглядаються 

Національною радою, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації 

результатів своєї роботи; 

7) сприяє науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і протидії 

корупції, проведенню аналітичних досліджень, розробленню методичних 

рекомендацій у цій сфері; 

8) готує пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародного 

співробітництва України у сфері запобігання і протидії корупції. 

5. Національна рада має право: 

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, 

інших організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання 

покладених на Національну раду завдань; 

2) створювати робочі групи для розроблення та впровадження напрямів 

реалізації антикорупційної політики, у тому числі з метою підготовки проектів 

нормативно-правових актів, залучати в установленому порядку до роботи в 

таких групах посадових і службових осіб органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, інших 

організацій, вітчизняних та іноземних учених і фахівців, експертів міжнародних 

організацій, представників об'єднань громадян; 

3) запрошувати на свої засідання керівників і представників правоохоронних та 

інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів, 

залучати їх до обговорення відповідних питань; 

4) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, інших 

нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції; 

5) брати участь у співпраці з міжнародними організаціями у сфері запобігання і 

протидії корупції; 

6) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, 

віднесених до її компетенції. 

6. Національна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

органами законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронними 

органами, Радою національної безпеки і оборони України, громадськими 

об'єднаннями, співпрацює з іншими допоміжними органами і службами, 

створеними Президентом України. 
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7. Національна рада утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та 

інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

Національну раду очолює голова, який призначається Президентом України. 

Виконавчим секретарем Національної ради є за посадою Заступник Глави 

Адміністрації Президента України, до відання якого віднесено питання протидії 

корупції. 

До складу Національної ради входять: 

заступники Глави Адміністрації Президента України, до відання якого 

віднесені питання правового забезпечення реалізації Президентом України 

визначених Конституцією Україниповноважень;; 

голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать 

питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією (за згодою); 

дві особи, кандидатури яких запропоновано Кабінетом Міністрів України; 

особа, кандидатура якої запропонована Радою суддів України (за згодою); 

особа, кандидатура якої запропонована Генеральним прокурором України (за 

згодою); 

особа, кандидатура якої запропонована Головою Рахункової палати (за згодою); 

сім представників громадських об'єднань та/або громадських експертів, які 

мають досвід підготовки пропозицій щодо формування та реалізації 

антикорупційної політики (за згодою); 

один представник від всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування (за 

згодою); 

два представники від об'єднань підприємців (бізнес-асоціацій); 

 глава делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти 

корупції (GRECO); 

бізнес-омбудсмен. 

Персональний склад Національної ради затверджує Президент України. 

8. Основною організаційною формою роботи Національної ради є засідання, які 

проводяться за потребою, але не рідше одного разу на два місяці. 

Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини від її складу. 

9. Рішення Національної ради приймається на засіданні більшістю голосів від її 

складу. 

За результатами засідання Національної ради оформляється протокол, який 

підписують голова та виконавчий секретар Національної ради. 

Рішення Національної ради в разі потреби реалізуються шляхом видання в 

установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом 

України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів. 

10. Діяльність Національної ради є відкритою і гласною. 

Відкритість діяльності Національної ради забезпечується шляхом створення 

умов для присутності на її засіданнях представників засобів масової інформації 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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(крім випадків проведення закритого засідання), гласність - шляхом 

розміщення інформації про діяльність Національної ради, прийнятих рішень та 

проектів відповідних рішень на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва 

Президента України. 

Голова Національної ради у разі необхідності може прийняти рішення про 

проведення закритого засідання. 

Національна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність. 

11. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради 

здійснюється Адміністрацією Президента України у взаємодії та співпраці з 

Міністерством юстиції України, а організаційно-технічне та інше забезпечення 

- Адміністрацією Президента України та Державним управлінням справами (у 

межах компетенції). 

Наукове супроводження діяльності Національної ради здійснюється 

Національним інститутом стратегічних досліджень. 
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4.2. Національне антикорупційного бюро України 
(Указ Президента України «Про утворення Національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 

року № 217/2015) 

 

На виконання Закону України "Про Національне антикорупційне бюро 

України" постановляю: 

1. Утворити Національне антикорупційне бюро України. 

2. Кабінету Міністрів України забезпечити вирішення в установленому 

порядку питань, пов'язаних зі створенням Національного антикорупційного 

бюро України. 

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 
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РОЗДІЛ 5 РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ 

УКРАЇНИ 

5.1. План першочергових заходів з подолання корупції 
(Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 2 липня 2014 р. № 647-р) 

 

1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону 

України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки". 

 

2. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 

проект державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 - 2017 роки.  

 

3. Розробити і внести в установленому порядку на розгляд Кабінету 

Міністрів України законопроекти: 

Про державну службу (нова редакція) та Про службу в органах місцевого 

самоврядування (нова редакція) на основі рекомендацій міжнародних 

експертів, зокрема програми ЄС та ОЕСР SIGMA. 

щодо встановлення ефективних інструментів запобігання, виявлення та 

врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснення 

фінансового контролю за їх майновим станом. 

щодо порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

щодо створення спеціально уповноваженого органу з виявлення та 

розслідування корупційних правопорушень серед вищих посадових осіб, а 

також інших корупційних правопорушень, що становлять особливу суспільну 

небезпеку. 

щодо усунення можливості для осіб, які вчинили корупційні злочини, бути 

звільненими від відповідальності та покарання, зокрема з передачею на поруки, 

у зв’язку з дійовим каяттям, випробуванням тощо; 

щодо приведення статті 368-2 Кримінального кодексу України у 

відповідність із статтею 20Конвенції ООН проти корупції. 

Про судоустрій і статус суддів (нова редакція); 

щодо позачергової переатестації усіх суддів. 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 

кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів. 

Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму” (нова редакція). 

щодо можливості досудового розслідування та судового провадження, а 

також стягнення у дохід держави (конфіскацію) майна, набутого внаслідок 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/249-15
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злочинної діяльності, у разі, коли підозрюваний (обвинувачений) ухиляється 

від слідства чи суду. 

щодо протидії тіньовому відпливу капіталу з України через нерезидентів, що 

мають офшорний статус. 

щодо системи ефективного та прозорого управління, реалізації та 

використання арештованого та конфіскованого майна, в тому числі доходів від 

злочинної корупційної діяльності. 

4. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону 

України "Про прокуратуру" (нова редакція). 

5. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону 

України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток 

підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового 

компромісу" (реєстраційний номер 4930). 

6. Створити та забезпечити діяльність інституту бізнес-омбудсмена, який 

представлятиме інтереси бізнесу в Уряді. 

7. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо подальшого 

спрощення регуляторних процедур здійснення підприємницької діяльності. 

8. Забезпечити застосування зручного для громадян механізму надання 

адміністративних послуг, зокрема: 

внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 

законопроект щодо оптимізації процедур надання адміністративних послуг та 

передачі органам місцевого самоврядування та місцевим державним 

адміністраціям повноважень з надання адміністративних послуг у сфері 

реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців, речових прав, об'єднань 

громадян та актів цивільного стану; здійснення державної реєстрації земельних 

ділянок, внесення та отримання інформації з Державного земельного кадастру; 

реєстрації місця проживання (місця перебування) особи, оформлення 

документів, що посвідчують особу; реєстрації автотранспортних засобів, 

оформлення посвідчень водія. 

вжити заходів організаційного характеру, необхідних для надання 

адміністративних послуг шляхом прийняття та видачі документів через центри 

надання адміністративних послуг. 

9. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону 

України "Про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду 

за кордон" (реєстраційний номер 4751). 

10. Розробити і внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 

України проект Адміністративно-процедурного кодексу України.  

11. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 

законопроект щодо виконання рекомендацій Групи держав проти корупції 
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(GRECO) стосовно прозорості фінансування політичних партій та виборчих 

кампаній.  

12. Забезпечити проведення моніторингу виконання Закону України "Про 

здійснення державних закупівель". 

13. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України 

пропозиції: 

щодо внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" 

за результатами моніторингу його виконання. 

щодо забезпечення застосування прозорого механізму приватизації державного 

та комунального майна. 

щодо надання Держфінінспекції доступу до баз даних митних та податкових 

органів. 

14. Запровадити систему електронних державних закупівель. 

15. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів 

України: 

Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу до 

інформації про речові права на нерухоме майно з метою запобігання корупції та 

захисту права власності (реєстраційний 

номер 4728). 

Про відкритість використання публічних 

коштів (реєстраційний номер 2012а). 
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5.2. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ (Постанова 

Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 р. № 118) 

 

Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції 

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

 

1. Утворити Національне агентство з питань запобігання корупції як 

центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

 

2. Внести до схеми спрямування і координації діяльності центральних 

органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних 

членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 

74, ст. 2105, № 93, ст. 2685; 2015 р., № 6, ст. 127), такі зміни: 

1) розділ II доповнити абзацом такого змісту: 

“Національне агентство з питань запобігання корупції*”; 

2) пункт 1 розділу III після абзацу “Адміністрація Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України” доповнити абзацом такого 

змісту: 

“Національне агентство з питань запобігання корупції”. 

 

 

 

Прем'єр-міністр України       А.ЯЦЕНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF/paran38#n38
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF/paran38#n38
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF/paran38#n38
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5.3. ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА 

щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265) 

 

Мета Програми 

Метою Програми є створення ефективної загальнодержавної системи 

запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації 

антикорупційної політики. 

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Досягнення мети Програми можливе шляхом імплементації нових засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 

2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-

VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного 

законодавства, зокрема Законів України “Про запобігання корупції” та “Про 

Національне антикорупційне бюро України”. 

Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної 

антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для 

подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних 

причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної політики в Україні, 

якою є фрагментарність і недосконалість законодавчої та інституційної 

антикорупційної інфраструктури. 

Закон України “Про запобігання корупції” визначає засади формування, 

моніторингу, координації впровадження антикорупційної політики, залучення 

інститутів та організацій громадянського суспільства, представників бізнесу до 

цих процесів, регулює превентивну діяльність державного механізму, 

спрямовану на усунення можливостей та стимулів для корупційної поведінки 

як у публічному, так і приватному секторах, а також передбачає утворення 

Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового елемента 

інституційного забезпечення державної антикорупційної політики. 

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”, а також 

зміни, що вносяться до кримінального законодавства зазначеним Законом та 

Законом України “Про запобігання корупції”, створюють законодавчі підстави 

для кримінального переслідування найбільш небезпечних проявів корупції. 

Таким чином, імплементація цих базових антикорупційних актів дасть 

можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою 

чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції. 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18/paran16#n16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18/paran16#n16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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Завдання і заходи 

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання 

проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2. 

 

Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

здійснити невідкладні заходи з проведення антикорупційної реформи, 

зокрема: 

забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної 

політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та 

чинники, які її обумовлюють, впровадити ефективний моніторинг та 

координацію реалізації антикорупційної політики незалежним спеціалізованим 

органом із залученням представників громадянського суспільства; 

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність органів 

законодавчої влади, посилити громадський контроль за їх діяльністю; 

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, 

порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за 

дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, іншими особами, 

утворити з цією метою Національне агентство з питань запобігання корупції; 

посилити ефективність діяльності органів судової влади та системи 

кримінальної юстиції у переслідуванні осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, забезпечити ефективну роботу Національного 

антикорупційного бюро України; 

сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати 

нетолерантне ставлення бізнесу до корупції; 

розширити можливості для доступу до суспільно важливої інформації; 

сформувати в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищити рівень 

довіри населення до влади; 

забезпечити виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних 

моніторингових механізмів, зокрема у рамках моніторингового механізму 

Конвенції ООН проти корупції, Групи держав проти корупції (GRECO), 

Антикорупційної мережі Організації економічної співпраці та розвитку для 

Східної Європи та Центральної Азії, імплементацію критеріїв у рамках 

виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом 

та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF#n62
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_001
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011


244 

 

Поточний моніторинг та координація виконання Програми здійснюються 

Національним агентством з питань запобігання корупції (до його створення та 

початку діяльності - Мін’юстом). 

Оцінка стану виконання Програми проводиться Кабінетом Міністрів 

України: 

щокварталу за результатами розгляду узагальненої Національним 

агентством з питань запобігання корупції (до його створення та початку 

діяльності - Мін’юстом) інформації; 

щороку під час розгляду національної доповіді щодо реалізації засад 

антикорупційної політики. 

Крім того, оцінка ефективності Програми здійснюється Верховною 

Радою України під час проведення парламентських слухань з питань ситуації 

щодо корупції та затвердження національної доповіді щодо реалізації засад 

антикорупційної політики. 

Програма підлягає щорічному перегляду Кабінетом Міністрів України з 

урахуванням результатів оцінки стану її виконання. 

Критерії щодо стану виконання Програми визначаються відповідно до 

конкретних завдань і заходів з виконання Програми, наведених у додатку 2. 

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3. 

 

Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених виконавцю, 

відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших 

джерел, не заборонених законом. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний 

рік. 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF#n62
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5.3.1. Паспорт Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 

2015-2017 роки 

 

1. Програма розроблена відповідно до абзацу другого статті 3 Закону 

України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”. 

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 р. № 265. 

3. Державний замовник - Мін’юст (Національне агентство з питань 

запобігання корупції - після його утворення та початку діяльності). 

4. Керівник Програми - Міністр юстиції (Голова Національного агентства 

з питань запобігання корупції - після його утворення та початку діяльності). 

5. Виконавці заходів Програми: Мін’юст, Національне агентство з питань 

запобігання корупції, МВС, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, МЗС, 

Мінінфраструктури, МОН, Міноборони, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Мінфін, 

Бізнес-омбудсмен, Адміністрація Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо, 

Держстат, Держфінмоніторинг, Нацдержслужба, Фонд державного майна, 

Антимонопольний комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного 

антикорупційного бюро, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури 

України, Національної школи суддів України, Рахункової палати, СБУ, 

Центральної виборчої комісії, науково-дослідних установ, громадських 

(неурядових) організацій. 

6. Строк виконання Програми: 2015-2017 роки. 
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5.3.2. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 

2017 роки 

 

5.3.2.1. Формування та реалізація державної антикорупційної політики 

Мета: створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад 

формування та реалізації антикорупційної політики, періодичний перегляд та 

забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам 

Очікувані 

результати: 

1) Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Агентство) утворене та 

забезпечує ефективне виконання покладених на нього функцій у сфері 

антикорупційної політики; 

2) формування антикорупційної політики здійснюється на основі аналізу якісних 

даних про корупцію; 

3) моніторинг реалізації антикорупційної політики здійснюється системою 

уповноважених органів (Верховна Рада України, Національна рада з питань 

антикорупційної політики при Президентові України, Агентство), що забезпечує 

ефективне і своєчасне коригування антикорупційної політики; 

4) громадськість активно залучається до формування, моніторингу та реалізації 

антикорупційної політики 

 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансуванн

я 

1. Створення 

інституціональног

о механізму 

формування та 

моніторингу 

реалізації 

державної 

антикорупційної 

політики, зокрема 

започаткування 

роботи Агентства, 

сприяння активній 

діяльності 

Національної ради 

з питань 

антикорупційної 

політики 

1) вжиття заходів 

щодо забезпечення 

початку роботи 

Агентства: 

        

а) затвердження 

Положення про 

конкурс з відбору 

кандидатів на 

посади членів 

Агентства та 

регламенту роботи 

конкурсної комісії 

березень 

2015 р. 

Кабінет Міністрів 

України 

акти Кабінету 

Міністрів 

України 

прийнято 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

б) забезпечення 

затвердження 

складу комісії з 

відбору кандидатів 

на посади членів 

Агентства 

травень 

2015 р. 

- " - акт Кабінету 

Міністрів 

України про 

склад комісії 

прийнято 

- " - 

в) забезпечення 

проведення 

конкурсу з відбору 

кандидатів на 

посади членів 

Агентства 

травень - 

червень 

2015 р. 

Секретаріат Кабінету 

Міністрів України 

процедуру 

відбору 

завершено, 

пропозиції 

щодо 

кандидатів 

подано 

Прем'єр-

міністру 

України 

- " - 

г) забезпечення 

призначення 

кандидатів, 

- " - Кабінет Міністрів 

України 

посадовий 

склад 

Агентства 

- " - 
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відібраних 

конкурсною 

комісією на посади 

в Агентстві 

затверджено 

ґ) прийняття акта 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

утворення 

Агентства, у зв'язку 

з чим: 

березень 

2015 р. 

- " - акт Кабінету 

Міністрів 

України щодо 

утворення 

Агентства 

прийнято 

- " - 

подання до Кабінету 

Міністрів України 

проекту 

відповідного акта 

- " - Мін'юст проект акта 

подано до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

- " - 

д) проведення 

засідання Агентства 

з метою прийняття 

передбачених 

Законом України 

"Про запобігання 

корупції" рішень 

щодо обрання 

Голови та 

заступника Голови 

Агентства, 

розподілу обов'язків 

між членами 

Агентства, 

регламенту роботи 

Агентства, 

положення про 

апарат Агентства та 

положень про його 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

травень - 

червень 

2015 р. 

Агентство відповідні 

рішення 

Агентства 

прийнято 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

е) забезпечення 

державної реєстрації 

Агентства 

травень 

2015 р. 

- " - державну 

реєстрацію 

Агентства 

проведено 

- " - 

є) затвердження 

граничної 

чисельності 

працівників апарату 

Агентства,  

у зв'язку з чим: 

травень - 

червень 

2015 р. 

Кабінет Міністрів 

України 

акт Кабінету 

Міністрів 

України 

прийнято 

- " - 

подання до Кабінету 

Міністрів України 

проекту акта щодо 

затвердження 

граничної 

чисельності 

працівників апарату 

Агентства 

- " - Агентство 

Мінфін 

проект акта 

подано до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

- " - 

ж) створення 

належних умов для 

забезпечення роботи 

Агентства, 

зокрема: 

- " - Кабінет Міністрів 

України 

Агентство 

забезпечене 

належним 

приміщенням 

та 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 
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автомобілями міжнародної 

фінансової 

допомоги 

подання проекту 

акта Кабінету 

Міністрів України 

щодо виділення 

належного 

приміщення для 

Агентства 

- " - Фонд державного 

майна 

Мінекономрозвитку 

Київська 

міськдержадміністраці

я 

Агентство 

проект акта 

подано до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

подання проекту 

акта щодо 

забезпечення 

Агентства 

автомобільним 

транспортом 

- " - Агентство 

Мінфін 

- " - - " - 

з) прийняття актів 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

прирівняння посад 

державних 

службовців, які 

працюють в апараті 

Агентства, до 

відповідних 

категорій посад у 

Секретаріаті 

Кабінету Міністрів 

України та щодо 

виплати грошової 

допомоги 

відповідно до  

статті 15 Закону 

України "Про 

запобігання 

корупції", у зв'язку з 

чим: 

- " - Кабінет Міністрів 

України 

акти Кабінету 

Міністрів 

України 

прийнято 

- " - 

подання проектів 

актів до Кабінету 

Міністрів України 

- " - Агентство 

Мінфін 

Мінсоцполітики 

Нацдержслужба 

проекти актів 

подано до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

- " - 

и) забезпечення 

формування 

кадрового складу 

апарату Агентства, 

необхідного для 

початку роботи 

Агентства, зокрема 

затвердження 

посадових 

інструкцій 

працівників апарату 

та спеціальних умов 

проведення 

конкурсного добору 

на посади в апараті 

Агентства 

липень - 

серпень 

2015 р. 

Агентство посадові 

інструкції та 

умови 

проведення 

конкурсу 

затверджено, 

апарат 

Агентства 

сформовано 

щонайменше на 

50 відсотків 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

і) створення 

офіційного веб-

сайту Агентства 

серпень 

2015 р. 

- " - офіційний веб-

сайт Агентства 

функціонує 

- " - 
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ї) організація 

проведення 

тренінгів для 

працівників апарату 

Агентства 

(тривалістю не 

менш як два-три 

дні) 

серпень - 

жовтень 

2015 р. 

Агентство 

Мін'юст 

Нацдержслужба 

всі службовці 

апарату 

Агентства 

пройшли 

навчання 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

й) утворення 

громадської ради 

при Агентстві, у 

зв'язку з чим: 

серпень 

2015 р. 

Кабінет Міністрів 

України 

акт Кабінету 

Міністрів 

України щодо 

створення ради 

прийнято 

- " - 

подання до Кабінету 

Міністрів України 

проекту акта щодо 

конкурсного відбору 

членів громадської 

ради при Агентстві 

березень 

2015 р. 

Мін'юст проект акта 

подано до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

- " - 

прийняття акта 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

конкурсного відбору 

членів громадської 

ради при Агентстві 

- " - Кабінет Міністрів 

України 

акт Кабінету 

Міністрів 

України 

прийнято 

- " - 

забезпечення 

проведення 

конкурсного відбору 

членів громадської 

ради при Агентстві 

червень - 

серпень 

2015 р. 

Агентство конкурсний 

відбір 

проведено, 

пропозиції 

щодо складу 

громадської 

ради подано до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

- " - 

прийняття акта 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

складу громадської 

ради при Агентстві 

- " - Кабінет Міністрів 

України 

склад 

громадської 

ради 

сформовано 

- " - 

к) оприлюднення на 

офіційному веб-

сайті Агентства 

повідомлення про 

початок його 

діяльності 

серпень 

2015 р. 

Агентство повідомлення 

розміщено на 

офіційному 

веб-сайті 

Агентства 

- " - 

л) розроблення та 

затвердження 

комунікаційної 

стратегії Агентства 

жовтень 

2015 р. 

Агентство комунікаційну 

стратегію 

Агентства 

затверджено та 

оприлюднено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

м) забезпечення 

укладення договорів 

про забезпечення 

доступу Агентства 

до інформаційних 

листопад 

2015 р. 

Агентство 

відповідні центральні 

та місцеві органи 

виконавчої влади, 

органи влади 

угоди укладено в межах 

коштів 

державного 

бюджету 
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баз даних 

державних органів, 

органів влади 

Автономної 

Республіки Крим, 

органів місцевого 

самоврядування 

Автономної 

Республіки Крим, 

органи місцевого 

самоврядування 

н) забезпечення 

прямого доступу 

Агентства до 

інформаційних баз 

даних державних 

органів, органів 

влади Автономної 

Республіки Крим, 

органів місцевого 

самоврядування 

до 1 січня 

2016 р. 

Агентство 

відповідні центральні 

та місцеві органи 

виконавчої влади, 

органи влади 

Автономної 

Республіки Крим, 

органи місцевого 

самоврядування 

доступ 

Агентства до 

інформаційних 

баз даних 

забезпечено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

2) забезпечення 

реалізації 

Агентством усього 

комплексу функцій 

у сфері державної 

антикорупційної 

політики: 

        

а) забезпечення 

високого кадрового 

потенціалу апарату 

Агентства, здатного 

виконувати на 

належному рівні 

свої завдання, 

зокрема: 

протягом 

2015 року 

Агентство апарат 

Агентства 

сформовано на 

90 відсотків 

усі службовці 

пройшли 

необхідні 

тренінги 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

формування складу 

апарату Агентства 

не менш ніж на 90 

відсотків 

до 1 січня 

2016 р. 

- " - апарат 

Агентства 

становить не 

менш як 90 

відсотків 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

запровадження 

навчання для осіб, 

які влаштовуються 

на роботу в апарат 

Агентства 

- " - - " - система 

навчання 

функціонує 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

проведення 

тренінгів для 

працівників 

Агентства 

відповідно 

до строків, 

визначених 

Агентством 

- " - тренінги 

проведено 

- " - 

організація 

проходження 

стажування, 

навчальних візитів 

працівників апарату 

Агентства до 

антикорупційних 

органів іноземних 

держав, візитів 

іноземних фахівців 

до Агентства 

перший 

етап - 2015 

рік 

другий етап 

- 2016 рік 

третій етап - 

2017 рік 

відповідно 

до програм 

міжнародно

ї співпраці 

Агентство 

МВС 

навчальними 

заходами 

охоплено 50 

відсотків 

загальної 

кількості 

працівників 

апарату 

Агентства у 

2015 році та по 

25 відсотків у 

- " - 
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2016 і 2017 

роках 

б) підвищення 

ефективності роботи 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

зокрема: 

грудень 

2016 р. 

Агентство 

центральні та місцеві 

органи виконавчої 

влади 

в органах, у 

яких 

приймаються 

антикорупційні 

програми, 

створено 

систему 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважени

х осіб), 

спроможних 

забезпечувати 

виконання 

Закону України 

"Про 

запобігання 

корупції" 

відповідно до 

звіту Агентства 

- " - 

проведення аналізу 

роботи 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) та на його 

основі: 

червень 

2016 р. 

Агентство 

центральні та місцеві 

органи виконавчої 

влади 

звіт за 

результатами 

аналізу 

підготовлено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

розроблення 

проекту акта щодо 

посилення їх ролі з 

урахуванням Закону 

України "Про 

запобігання 

корупції" 

серпень 

2016 р. 

Агентство проект акта 

щодо внесення 

змін до 

законодавства 

подано до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

- " - 

затвердження 

методичних 

рекомендацій для 

використання в 

роботі 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) 

листопад 

2016 р. 

- " - методичні 

рекомендації 

затверджено 

- " - 

забезпечення 

проведення 

тренінгів для 

працівників 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) не рідше ніж 

двічі на рік 

відповідно 

до строків, 

визначених 

Агентством 

Агентство 

центральні та місцеві 

органи виконавчої 

влади 

тренінги з 

охопленням 

щороку 50 

відсотків 

загальної 

кількості 

працівників 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважени

х осіб) 

проведено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

в) забезпечення 

ефективної 

реалізації Закону 

2016 рік Агентство 

заінтересовані 

державні органи 

до Закону 

України "Про 

запобігання 

- " - 
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України "Про 

запобігання 

корупції", зокрема: 

корупції" 

внесено зміни 

на основі 

моніторингу 

практики 

застосування, 

виявлених 

проблем 

утворення та 

забезпечення 

діяльності робочої 

групи за участю 

працівників апарату 

Агентства, 

заінтересованих 

державних органів, 

громадськості, 

представників 

бізнесу з метою 

моніторингу 

реалізації Закону 

листопад - 

грудень 

2015 р. 

Агентство 

відповідна робоча 

група 

робочу групу 

утворено та її 

перше 

засідання 

проведено, 

визначено 

пріоритети та 

план роботи 

групи 

- " - 

проведення аналізу 

практики 

застосування Закону 

вересень 

2016 р. 

- " - аналітичний 

звіт з 

рекомендаціям

и підготовлено 

- " - 

розроблення 

проекту закону 

щодо внесення змін 

до Закону України 

"Про запобігання 

корупції" та до 

інших законів з 

метою 

удосконалення їх 

положень (у разі 

потреби) або інших 

пропозицій щодо 

забезпечення 

ефективного 

застосування Закону 

грудень 

2016 р. 

- " - законопроект 

про внесення 

змін до Закону 

подано до 

Верховної Ради 

України або 

пропозиції 

щодо 

забезпечення 

ефективного 

застосування 

Закону подано 

до Кабінету 

Міністрів 

України 

- " - 

3) визначення двох 

представників 

Кабінету Міністрів 

України до складу 

Національної ради з 

питань 

антикорупційної 

політики 

травень 

2015 р. 

Кабінет Міністрів 

України 

визначено двох 

представників 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

2. Створення 

інструментів 

отримання 

достовірної 

інформації щодо 

кількісних та 

якісних 

показників 

корупції 

1) затвердження 

загальнонаціональн

ої методики оцінки 

рівня корупції 

відповідно до 

стандартів ООН, 

у зв'язку з чим: 

грудень 

2015 р. 

Кабінет Міністрів 

України 

рішенням 

Кабінету 

Міністрів 

України 

затверджено 

методику, 

проект якої 

апробовано 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

розроблення 

проекту методики 

оцінки рівня 

корупції 

вересень 

2015 р. 

Агентство проект 

методики 

подано до 

Кабінету 

Міністрів 

- " - 
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України 

організація 

проведення 

пілотного 

дослідження рівня 

корупції відповідно 

до проекту 

методики 

вересень - 

жовтень 

2015 р. 

- " - аналітичний 

звіт за 

результатами 

дослідження 

підготовлено 

- " - 

подання 

доопрацьованого 

проекту методики 

до Кабінету 

Міністрів України 

листопад 

2015 р. 

- " - проект акта 

подано до 

Кабінету 

Міністрів 

України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

2) забезпечення 

організації 

щорічних 

досліджень стану 

корупції відповідно 

до 

загальнонаціональн

ої методики оцінки 

рівня корупції 

відповідно до 

стандартів ООН, 

затвердженої 

Кабінетом Міністрів 

України 

щороку 

протягом 

січня - 

лютого 

- " - щорічні 

аналітичні звіти 

щодо рівня 

корупції 

підготовлено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

3) забезпечення 

проведення 

досліджень або 

замовлення 

(відповідно до 

результатів 

відкритого відбору) 

проведення 

досліджень з 

проблем, пов'язаних 

із корупційними 

проявами у сферах, 

найбільш вражених 

корупцією 

щороку з 

урахування

м планів 

роботи 

Агентства 

- " - аналітичні звіти 

за результатами 

досліджень та 

пропозиції 

щодо внесення 

змін до 

законодавства 

підготовлено 

- " - 

3. Підготовка 

нової 

антикорупційної 

стратегії 

1) проведення 

дослідження 

кількісних та 

якісних показників 

корупції в Україні, 

стану виконання 

Закону України 

"Про засади 

державної 

антикорупційної 

політики в Україні 

(Антикорупційна 

стратегія) на 2014 - 

2017 роки" та 

державної програми 

з її реалізації 

червень 

2017 р. 

- " - аналітичний 

звіт про 

результати 

дослідження 

підготовлено 

- " - 

2) розроблення 

проекту нової 

антикорупційної 

стратегії на основі 

вересень 

2017 р. 

Агентство проект 

антикорупційно

ї стратегії 

подано до 

- " - 
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результатів аналізу 

корупційних ризиків 

та стану виконання 

чинної стратегії та 

проведення 

широкого 

громадського 

обговорення 

проекту, 

забезпечити 

проведення його 

міжнародної 

експертизи 

Кабінету 

Міністрів 

України 

3) сприяння 

прийняттю 

Верховною Радою 

України нової 

антикорупційної 

стратегії 

грудень 

2017 р. 

- " - нову 

антикорупційну 

стратегію 

прийнято 

- " - 

4. Встановлення 

нових форм 

співпраці з 

громадськістю у 

формуванні та 

моніторингу 

реалізації 

державної 

антикорупційної 

політики 

1) затвердження 

спільного з 

громадськістю 

меморандуму щодо 

принципів 

партнерства у сфері 

антикорупційної 

політики та 

забезпечення його 

виконання 

жовтень - 

грудень 

2015 р. 

Агентство меморандум 

про 

партнерство у 

формуванні та 

реалізації 

антикорупційно

ї політики 

узгоджено з 

громадськістю, 

громадською 

радою при 

Агентстві 

надано 

позитивну 

оцінку його 

виконання під 

час 

затвердження 

щорічного звіту 

Агентства 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

 

5.3.2.2. Запобігання корупції 

Мета: забезпечення доброчесності законодавчої, виконавчої та судової гілок влади шляхом 

впровадження ефективних антикорупційних стандартів (етичні стандарти, запобігання 

конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов'язань фінансового 

характеру, антикорупційні програми, викриття корупції, доступ до інформації тощо) та 

створення інституціонального забезпечення їх дотримання 

Очікувані 

результати: 

1) інститути забезпечення доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України 

"Про запобігання корупції" (стандарти етичної поведінки, запобігання та виявлення 

конфлікту інтересів, декларування), запроваджено; 

2) антикорупційні програми, підготовлені на основі аналізу корупційних ризиків, 

затверджені та ефективно виконуються в усіх органах, визначених Законом України 

"Про запобігання корупції"; 

3) механізми повідомлень про корупційні прояви впроваджені та використовуються; 

4) забезпечено прозорість партійних фінансів і політичної діяльності, обмежено вплив 

приватного капіталу на політику; 

5) інститути державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

реформовано, кадровий склад оновленої публічної служби становлять особи, відібрані 

відповідно до нових критеріїв та стандартів; 
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6) зменшено можливості для корупційних проявів під час адміністративних процедур, 

державних закупівель, у діяльності державних підприємств; 

7) збільшено потенціал у виявленні та запобіганні корупції шляхом значного 

розширення доступу до суспільно важливої інформації 

 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансуванн

я 

Запобігання корупції в представницьких органах влади 

1. Створення 

прозорих засад 

фінансування 

проведення 

виборів, 

діяльності 

політичних 

партій 

1) забезпечення 

виконання 

рекомендацій 

Групи держав проти 

корупції (GRECO) в 

частині 

встановлення 

обмежень і 

забезпечення 

прозорості та 

підзвітності 

фінансування 

політичних партій і 

виборчих кампаній, 

запровадження 

прямого 

державного 

фінансування 

діяльності 

політичних партій, 

у зв'язку з чим: 

        

а) розроблення 

відповідного 

проекту закону 

червень 2015 

р. 

Мін'юст 

Мінфін 

Рахункова палата 

(за згодою) 

Центральна 

виборча комісія (за 

згодою) 

законопроект 

розроблено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

б) забезпечення 

проведення 

міжнародної 

експертизи проекту 

закону 

червень - 

липень 2015 

р. 

Мін'юст 

МЗС 

висновок 

міжнародних 

експертів отримано 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

в) забезпечення 

громадського 

обговорення 

проекту закону та 

його 

доопрацювання 

серпень - 

вересень 2015 

р. 

Мін'юст 

Мінфін 

Рахункова палата 

(за згодою) 

законопроект 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

г) проведення 

інформаційної 

кампанії, 

спрямованої на 

формування 

широкої підтримки 

проекту закону 

серпень - 

грудень 2015 

р. 

Мін'юст підтримки 

законопроекту 

більшістю 

народних депутатів 

України досягнуто 

- " - 
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серед народних 

депутатів України 

та у суспільстві 

ґ) сприяння 

прийняттю закону 

Верховною Радою 

України 

грудень 2015 

р. 

Мін'юст 

Мінфін 

Закон прийнято - " - 

д) затвердження 

плану заходів щодо 

реалізації закону із 

залученням 

представників 

політичних партій 

та громадськості, у 

зв'язку з чим: 

лютий 2016 р. Кабінет Міністрів 

України 

план заходів 

затверджено 

- " - 

подання проекту 

плану заходів до 

Кабінету Міністрів 

України 

січень 2016 р. Мін'юст 

Мінфін 

Рахункова палата 

(за згодою) 

проект плану 

заходів подано до 

Кабінету Міністрів 

України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

2. Усунення 

корупціогенних 

чинників у 

діяльності 

представницьки

х органів влади 

1) перегляд 

виборчого 

законодавства на 

основі висновків 

щодо його 

корупціогенності та 

європейських 

стандартів, у зв'язку 

з чим: 

        

а) проведення 

антикорупційної 

експертизи законів, 

що регулюють 

процедури 

проведення виборів 

грудень 2015 

р. - червень 

2016 р. 

Мін'юст 

Агентство 

Центральна 

виборча комісія (за 

згодою) 

висновок за 

результатами 

експертизи 

підготовлено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

б) розроблення в 

разі потреби 

проекту закону про 

внесення змін до 

законів, що 

регулюють 

процедури 

проведення виборів 

в Україні, 

забезпечення його 

громадського 

обговорення, 

проведення 

міжнародної 

експертизи проекту 

та подання його до 

Кабінету Міністрів 

України 

червень - 

серпень 2016 

р. 

Мін'юст 

Агентство 

Центральна 

виборча комісія (за 

згодою) 

законопроект 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

в) проведення 

інформаційної 

кампанії, 

спрямованої на 

формування 

широкої підтримки 

вересень - 

грудень 2016 

р. 

Мін'юст підтримки 

законопроекту 

більшістю 

народних депутатів 

України досягнуто 

- " - 
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проекту закону 

серед народних 

депутатів України 

та у суспільстві 

г) сприяння 

прийняттю закону 

Верховною Радою 

України 

вересень - 

грудень 2016 

р. 

Мін'юст Закон прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

ґ) затвердження 

плану заходів з 

реалізації закону, 

розробленого із 

залученням 

представників 

політичних партій 

та громадськості, у 

зв'язку з чим: 

березень 2017 

р. 

Кабінет Міністрів 

України 

план заходів 

затверджено 

- " - 

подання проекту 

плану до Кабінету 

Міністрів України 

лютий 2017 р. Мін'юст проект плану 

заходів подано до 

Кабінету Міністрів 

України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

3. Створення 

ефективних 

механізмів 

запобігання 

виникненню, 

виявлення та 

врегулювання 

конфлікту 

інтересів у 

діяльності 

народних 

депутатів 

України та 

депутатів 

місцевих рад 

1) забезпечення 

ефективного 

застосування 

законодавства щодо 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

у діяльності 

народних депутатів 

України, депутатів 

місцевих рад, 

у зв'язку з чим: 

2016 - 2017 

роки 

  народні депутати 

України та 

депутати місцевих 

рад обізнані з 

новим 

законодавством 

щодо конфлікту 

інтересів (за 

результатами 

дослідження 

незалежних 

неурядових 

організацій), 

законодавство 

застосовується 

ефективно 

- " - 

а) проведення 

аналізу практики 

застосування 

положень щодо 

конфлікту інтересів, 

що містяться в 

Законі України 

"Про запобігання 

корупції" та 

законах, які 

регулюють статус і 

порядок діяльності 

народних депутатів 

України та 

депутатів місцевих 

рад 

травень - 

червень 2016 

р. 

Агентство аналітичний звіт з 

рекомендаціями 

підготовлено 

- " - 

б) подання в разі 

потреби до 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

червень - 

серпень 2016 

р. 

- " - законопроект 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 
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закону щодо 

визначення 

механізму 

запобігання 

виникненню і 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

у діяльності 

народних депутатів 

України та 

депутатів місцевих 

рад з урахуванням 

результатів аналізу 

та громадського 

обговорення 

в) сприяння 

прийняттю закону 

Верховною Радою 

України 

вересень - 

грудень 2016 

р. 

Агентство Закон прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

г) розроблення 

методичних 

рекомендацій щодо 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

у діяльності 

народних депутатів 

України та 

депутатів місцевих 

рад 

березень 2017 

р. 

- " - методичні 

рекомендації 

розроблено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

ґ) проведення 

інформаційної 

кампанії з метою 

ознайомлення з 

новим 

законодавством про 

конфлікт інтересів 

для: 

      - " - 

народних депутатів 

України 

березень - 

червень 2017 

р. 

Агентство 

за участю 

профільних 

комітетів 

Верховної Ради 

України 

народні депутати 

України 

ознайомлені з 

новим 

законодавством 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

депутатів місцевих 

рад 

травень - 

вересень 2017 

р. 

Агентство 

Мін'юст 

депутати місцевих 

рад ознайомлені з 

новим 

законодавством (за 

результатами 

дослідження - не 

менше двох 

третин) 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

4. Створення 

прозорих засад 

лобіювання 

1) прийняття 

законодавства про 

лобіювання: 

        

а) проведення 

аналізу практики 

застосування в 

іноземних державах 

законодавства про 

лобіювання 

грудень 2016 

р. 

Мін'юст 

Агентство 

аналітичний звіт з 

рекомендаціями 

підготовлено 

- " - 
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б) проведення 

дослідження щодо 

корупціогенної 

складової 

лобіювання в 

Україні, його 

найбільш 

небезпечних форм 

та поширеності 

таких практик 

- " - - " - аналітичний звіт з 

рекомендаціями 

підготовлено 

- " - 

в) розроблення 

проекту закону про 

врегулювання 

процедур 

лобіювання, 

створення 

механізмів 

контролю та 

відповідальності, 

проведення його 

громадського 

обговорення та 

забезпечення 

проведення 

міжнародної 

експертизи 

серпень 2017 

р. 

- " - законопроект 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

г) сприяння 

прийняттю закону 

Верховною Радою 

України 

грудень 2017 

р. 

- " - Закон прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

5. Посилення 

громадського 

контролю за 

прийняттям 

рішення 

виборними 

посадовими 

особами, 

зокрема шляхом 

запровадження 

механізму 

попереднього 

громадського 

обговорення 

суспільно 

важливих 

рішень з 

використанням 

позитивного 

вітчизняного 

досвіду на 

основі 

найкращої 

світової 

практики 

1) прийняття 

законодавства щодо 

громадського 

обговорення 

суспільно важливих 

рішень (про 

публічні 

консультації): 

        

а) проведення 

аналізу практики 

застосування в 

іноземних державах 

законодавства щодо 

електронного 

консультування 

влади з 

громадськістю 

стосовно 

вироблення 

відповідної 

політики чи 

обговорення 

рішень, а також 

участі громадян за 

допомогою 

сучасних 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у 

виробленні 

політики та процесі 

прийняття рішень 

червень 2016 

р. 

Мін'юст 

Мінрегіон 

Державне 

агентство з питань 

електронного 

урядування 

аналітичний звіт з 

рекомендаціями 

підготовлено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 



 
260 

б) розроблення 

відповідного 

проекту закону, 

забезпечення його 

громадського 

обговорення, 

проведення 

міжнародної 

експертизи проекту 

та подання його до 

Кабінету Міністрів 

України 

червень - 

вересень 2016 

р. 

Мін'юст 

Мінрегіон 

Державне 

агентство з питань 

електронного 

урядування 

законопроект 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

в) сприяння 

прийняттю закону 

Верховною Радою 

України 

грудень 2016 

р. 

Мін'юст 

Мінрегіон 

Закон прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

6. Підвищення 

рівня прозорості 

діяльності 

Верховної Ради 

України та 

місцевих рад 

1) підвищення рівня 

прозорості 

діяльності 

Верховної Ради 

України та місцевих 

рад, зокрема 

шляхом практичної 

реалізації положень 

про забезпечення 

доступу громадян 

до засідань 

представницьких 

органів, 

оприлюднення 

інформації про 

діяльність комітетів 

Верховної Ради 

України та місцевих 

рад (зокрема 

протоколів 

засідань), 

оприлюднення в 

Інтернеті 

інформації про 

народних депутатів 

України та 

депутатів місцевих 

рад (про їх 

фінансування, 

відрядження, 

помічників, їх 

декларації про 

доходи, майно, 

витрати і 

зобов'язання 

фінансового 

характеру тощо), 

забезпечення 

безперешкодного 

доступу до 

інформації про 

кошториси 

представницьких 

органів та звітів про 

їх використання. 

Вжиття з цією 

метою заходів щодо 

серпень 

2015 р. 

Мін'юст Закон прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 
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сприяння 

прийняттю Закону 

України "Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

забезпечення 

відкритості та 

доступу до 

інформації про 

діяльність 

Верховної Ради 

України, її 

комітетів та 

народних депутатів 

України" 

(реєстраційний 

номер 1591 від 23 

грудня 2014 р.), 

зокрема: 

а) підготовка 

інформаційних 

матеріалів з 

роз'ясненням 

положень 

законопроекту 

червень 2015 

р. 

Мін'юст інформаційні 

матеріали 

підготовлено 

- " - 

б) проведення 

інформаційної 

кампанії щодо 

необхідності 

прийняття закону, в 

тому числі 

проведення засідань 

за круглим столом 

із запрошенням 

експертів з 

іноземних держав 

липень - 

серпень 2015 

р. 

- " - інформаційні 

заходи проведено 

- " - 

Створення доброчесної публічної служби 

7. Реформування 

державної 

служби та 

служби в 

органах 

місцевого 

самоврядування 

1) сприяння 

прийняттю нової 

редакції Законів 

України "Про 

державну службу", 

"Про службу в 

органах місцевого 

самоврядування" та 

забезпечення їх 

реалізації, 

з цією метою: 

  Кабінет Міністрів 

України 

Нацдержслужба 

Мін'юст 

Мінрегіон 

Закони прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

а) подання до 

Верховної Ради 

України проектів 

нової редакції 

Законів України 

"Про державну 

службу" та "Про 

службу в органах 

місцевого 

самоврядування" 

квітень 2015 

р. 

Кабінет Міністрів 

України 

законопроекти 

зареєстровано у 

Верховній Раді 

України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

б) сприяння 

прийняттю 

травень 2015 

р. 

Нацдержслужба 

Мін'юст 

Закони прийнято в межах 

коштів 
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зазначених Законів 

у новій редакції та 

забезпечення їх 

реалізації 

Мінрегіон державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

в) розроблення 

планів заходів з 

реалізації Законів 

- " - - " - проект плану 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

г) затвердження 

планів заходів з 

реалізації Законів 

червень 2015 

р. 

Кабінет Міністрів 

України 

план заходів 

затверджено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

8. Створення 

ефективної 

системи 

виявлення, 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту 

інтересів 

1) розроблення 

методичних 

рекомендацій щодо 

виявлення, 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

грудень 2015 

р. 

Агентство методичні 

рекомендації 

затверджено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

2) створення на 

офіційному веб-

сайті Агентства 

окремого розділу з 

питань запобігання 

конфлікту інтересів 

з доступними 

інформаційними 

матеріалами та 

можливістю 

звернення за 

консультаціями з 

використанням 

засобів 

електронного 

зв'язку 

- " - - " - спеціальний розділ 

на веб-сайті 

Агентства 

функціонує 

- " - 

3) організація 

проведення на 

періодичній основі 

тренінгів для 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

щодо конфлікту 

інтересів 

відповідно до 

плану робіт, 

але не рідше 

одного разу 

на рік 

Агентство тренінги проведено - " - 

4) проведення 

інформаційних 

кампаній з метою 

роз'яснення 

інституту 

конфлікту інтересів 

та пов'язаних з ним 

наслідків для осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

- " - - " - інформаційні 

кампанії 

проведено, 

підготовлено 

статистичні дані 

про кількість та 

категорії осіб, що 

охоплені 

кампаніями 

- " - 
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самоврядування, та 

прирівняних до них 

осіб 

5) забезпечення на 

основі результатів 

аналізу 

корупційних 

ризиків проведення 

моніторингу 

дотримання 

законодавства щодо 

конфлікту інтересів 

та притягнення до 

відповідальності 

осіб, винних у його 

порушенні, а також 

відшкодування 

шкоди, заподіяної 

рішеннями, 

прийнятими в 

умовах конфлікту 

інтересів, або діями, 

вчиненими в таких 

умовах 

2016 - 2017 

роки 

Агентство 

центральні та 

місцеві органи 

виконавчої влади 

статистичні дані 

щодо виявлених 

фактів конфлікту 

інтересів, 

притягнення до 

відповідальності, 

відшкодування 

шкоди, заподіяної 

в умовах конфлікту 

інтересів, 

підготовлено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

6) забезпечення 

виявлення проблем 

практичного 

застосування 

законодавства щодо 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

та підготовки 

відповідних 

методичних 

рекомендацій або в 

разі потреби - 

пропозицій щодо 

внесення змін до 

законодавства 

- " - Агентство аналітичні звіти, 

методичні 

рекомендації щодо 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту 

інтересів, 

пропозиції щодо 

змін законодавства 

підготовлено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

7) розроблення та 

впровадження 

механізму 

моніторингу 

дотримання 

особами, 

уповноваженими на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

обмежень після 

припинення 

діяльності, 

пов'язаної із 

виконанням цих 

функцій 

2015 - 2016 

роки 

- " - акт Агентства 

прийнято 

- " - 

9. Створення 

ефективної 

системи 

фінансового 

контролю 

1) забезпечення 

запровадження в 

тестовому режимі 

розділу на 

офіційному веб-

липень - 

грудень 2015 

р. 

- " - тестовий режим 

подання декларації 

шляхом її 

заповнення на  

веб-сайті 

- " - 
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сайті Агентства, що 

дає можливість 

подавати 

декларацію особи, 

уповноваженої на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

шляхом її 

заповнення на веб-

сайті Агентства 

Агентства 

запроваджено 

2) забезпечення 

запровадження 

Єдиного 

державного реєстру 

декларацій осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, а 

також 

оприлюднення 

відповідної 

інформації та 

надання доступу до 

неї згідно із 

законом 

грудень 2015 

р. 

Агентство Агентством 

прийнято рішення 

про початок роботи 

системи подання та 

оприлюднення 

декларацій 

- " - 

3) затвердження:         

а) форми декларації 

особи, 

уповноваженої на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, а 

також рекомендацій 

щодо здійснення 

декларування 

липень - 

листопад 

2015 р. 

- " - форму декларації 

затверджено 

- " - 

б) порядку 

проведення 

контролю та 

перевірки 

декларації особи, 

уповноваженої на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування 

липень - 

листопад 

2015 р. 

Агентство порядок контролю 

та перевірки 

затверджено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

в) порядку 

інформування 

Агентства про 

відкриття 

валютного рахунка 

в установі банку-

нерезидента, а 

також про суттєві 

зміни у майновому 

стані суб'єкта 

декларування 

- " - - " - порядок 

інформування 

затверджено 

- " - 
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г) порядку 

проведення 

моніторингу 

способу життя 

суб'єктів 

декларування 

лютий 2016 р. - " - порядок 

проведення 

моніторингу 

затверджено 

- " - 

ґ) методичних 

рекомендацій щодо 

виконання вимог 

Закону України 

"Про запобігання 

корупції" в частині 

подання декларацій 

осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування 

червень - 

листопад 

2015 р. 

- " - методичні 

рекомендації 

затверджено 

- " - 

4) проведення 

інформаційної 

кампанії щодо 

нового порядку 

подання декларації 

особи, 

уповноваженої на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, а 

також забезпечення 

поширення 

методичних 

рекомендацій серед 

суб'єктів 

декларування, 

зокрема шляхом 

розміщення на 

офіційних веб-

сайтах державних 

органів, органів 

влади Автономної 

Республіки Крим, 

органів місцевого 

самоврядування 

листопад - 

грудень 2015 

р. 

Агентство 

Держкомтелерадіо 

інформаційні 

заходи із 

залученням засобів 

масової інформації 

проведено, 

методичні 

рекомендації 

розміщено на 

офіційних веб-

сайтах Агентства, 

державних органів, 

органів влади 

Автономної 

Республіки Крим, 

органів місцевого 

самоврядування 

- " - 

10. 

Запровадження 

механізмів 

дотримання 

етичних 

стандартів осіб, 

уповноважених 

на виконання 

функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування 

1) затвердження 

загальних правил 

поведінки 

державних 

службовців та 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування 

грудень 2015 

р. 

Агентство акт Агентства 

прийнято 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

2) підготовка 

методичних 

рекомендацій щодо 

розроблення 

галузевих кодексів 

чи стандартів 

професійної етики 

- " - - " - методичні 

рекомендації 

затверджено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 
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11. Проведення 

перевірок на 

доброчесність 

осіб, 

уповноважених 

на виконання 

функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування 

1) розроблення 

проекту закону 

щодо регулювання 

порядку проведення 

перевірки на 

доброчесність осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування 

липень 2015 

р. 

Мін'юст 

Національне 

антикорупційне 

бюро (за згодою) 

законопроект 

розроблено 

- " - 

2) проведення 

громадського 

обговорення 

проекту закону та 

забезпечення 

проведення його 

міжнародної 

експертизи 

вересень 2015 

р. 

Мін'юст 

Національне 

антикорупційне 

бюро (за згодою) 

за результатами 

обговорення та з 

урахуванням 

висновку 

міжнародних 

експертів проект 

закону подано до 

Кабінету Міністрів 

України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

3) сприяння 

прийняттю закону 

Верховною Радою 

України 

грудень 2015 

р. 

- " - Закон прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

12. Створення 

механізму 

захисту осіб, які 

надають 

допомогу в 

запобіганні і 

протидії 

корупції 

(викривач) 

1) створення на 

офіційному веб-

сайті Агентства 

розділу для 

повідомлень про 

корупцію з 

інформацією щодо 

гарантій 

державного захисту 

викривачів 

жовтень 2015 

р. 

Агентство відповідний розділ 

на офіційному веб-

сайті Агентства 

функціонує 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

2) підготовка 

методичних 

рекомендацій щодо 

організації роботи 

із повідомленнями 

про корупцію, 

внесеними 

викривачами 

грудень 2015 

р. 

- " - методичні 

рекомендації 

затверджено 

- " - 

3) забезпечення 

можливості для 

внесення 

повідомлень про 

корупцію, зокрема 

через спеціальні 

телефонні лінії, 

офіційні веб-сайти, 

засоби 

електронного 

зв'язку 

січень 2016 р. державні органи, 

органи влади 

Автономної 

Республіки Крим, 

органи місцевого 

самоврядування 

механізми для 

подання 

повідомлень про 

корупцію в 

державних 

органах, органах 

влади Автономної 

Республіки Крим 

та органах 

місцевого 

самоврядування 

створено 

- " - 

4) проведення 

постійного 

моніторингу 

виконання закону у 

сфері захисту 

викривачів, 

щорічного аналізу 

2016 - 2017 

роки 

Агентство щорічний звіт про 

результати 

моніторингу та 

вжиті заходи 

підготовлено, 

оцінку громадської 

ради при Агентстві 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 
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та перегляду 

державної політики 

у цій сфері 

в цій частині 

проведено 

5) організація 

проведення 

тренінгів для 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

щодо організації 

роботи з 

повідомленнями 

викривачів про 

корупцію 

не рідше 

одного разу 

на рік 

- " - тренінги проведено в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

6) проведення 

інформаційних 

кампаній з метою 

розширення 

практики внесення 

викривачами 

повідомлень про 

корупцію 

- " - Агентство 

Національне 

антикорупційне 

бюро (за згодою) 

Держкомтелерадіо 

інформаційні 

кампанії проведено 

- " - 

7) проведення 

дослідження щодо 

можливого 

заохочення 

внесення 

повідомлень про 

корупцію, 

посилення захисту 

викривачів та 

підготовка 

пропозиції 

грудень 2016 

р. 

- " - аналітичний звіт з 

пропозиціями 

підготовлено 

- " - 

13. Забезпечення 

обізнаності осіб, 

уповноважених 

на виконання 

функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

із 

законодавством 

щодо 

доброчесності на 

публічній службі 

1) підготовка 

методичних 

матеріалів та 

організація 

проведення 

цільових тренінгів 

для службовців 

державних органів, 

органів влади 

Автономної 

Республіки Крим, 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування 

щодо вимог 

антикорупційного 

законодавства 

серпень - 

грудень 2015 

р. 

Агентство 

Нацдержслужба 

методичні 

матеріали 

підготовлено, не 

менш як 60 

відсотків цільової 

категорії осіб 

пройшли навчання 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

2) забезпечення 

організації 

підготовки, 

перепідготовки, 

підвищення 

кваліфікації з 

питань, пов'язаних 

із запобіганням 

2016 - 2017 

роки 

відповідно до 

планів заходів 

- " - заходи з 

підготовки, 

перепідготовки, 

підвищення 

кваліфікації 

проведено 

- " - 
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корупції, 

працівників 

державних органів, 

органів влади 

Автономної 

Республіки Крим, 

органів місцевого 

самоврядування на 

постійній основі 

3) подання 

пропозицій щодо 

запровадження 

електронної 

системи 

оцінювання рівня 

знання 

антикорупційного 

законодавства 

особами, 

уповноваженими на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування 

грудень 2016 

р. 

Агентство 

Нацдержслужба 

Державне 

агентство з питань 

електронного 

урядування 

пропозиції подано 

до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади 

14. 

Впровадження 

системного 

підходу до 

запобігання 

корупції в 

органах 

виконавчої 

влади та органах 

місцевого 

самоврядування 

на основі 

результатів 

аналізу 

корупційних 

ризиків 

1) запровадження 

виконання 

антикорупційних 

програм в органах 

виконавчої влади 

відповідно до 

Закону України 

"Про запобігання 

корупції": 

        

а) затвердження:         

методології 

оцінювання 

корупційних 

ризиків у діяльності 

державних органів 

та органів 

місцевого 

самоврядування і 

рекомендацій щодо 

усунення типових 

корупційних 

ризиків 

листопад 

2015 р. 

Агентство методологію та 

рекомендації 

затверджено 

- " - 

методичних 

рекомендацій щодо 

підготовки 

антикорупційних 

програм і типових 

антикорупційних 

програм органів 

виконавчої влади та 

органів місцевого 

самоврядування 

- " - - " - методичні 

рекомендації 

затверджено 

- " - 

б) забезпечення 

затвердження 

антикорупційних 

щороку до 1 

березня 

Агентство 

центральні та 

місцеві органи 

програми 

затверджено в усіх 

органах виконавчої 

- " - 
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програм у 

центральних та 

місцевих органах 

виконавчої влади 

виконавчої влади влади відповідно 

до закону 

в) організація 

надання методичної 

допомоги, в тому 

числі шляхом 

оперативного 

надання роз'яснень 

найбільш типових 

проблем, що 

виникають під час 

підготовки 

антикорупційних 

програм 

грудень 2015 

р. - лютий 

2016 р. 

Агентство можливість 

отримати 

консультації з 

відповідного 

питання в 

оперативному 

порядку 

забезпечено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

г) проведення 

тренінгів для 

працівників 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) із запобігання 

і виявлення 

корупції щодо 

аналізу 

корупційних 

ризиків та 

підготовки 

антикорупційних 

програм 

листопад - 

грудень 2015 

р. 

- " - тренінги 

проведено, 

охоплено не менш 

як 50 відсотків 

загальної кількості 

працівників усіх 

відповідних 

органах 

- " - 

ґ) підвищення 

ефективності 

проведення 

антикорупційної 

експертизи: 

        

затвердження на 

основі результатів 

аналізу 

ефективності 

проведення 

антикорупційної 

експертизи нової 

редакції методології 

проведення 

антикорупційної 

експертизи та 

забезпечення її 

періодичного 

перегляду 

червень 2015 

р. 

Мін'юст програму 

спеціального 

навчального курсу 

підготовлено 

- " - 

запровадження 

проведення 

спеціального 

навчального курсу з 

питань проведення 

антикорупційної 

експертизи 

вересень 2015 

р. 

Мін'юст 

Агентство 

навчання за 

спеціальним 

курсом 

запроваджено 

- " - 

д) впровадження 

спеціального 

навчального курсу з 

питань запобігання 
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і протидії корупції у 

секторі безпеки та 

оборони: 

розроблення 

програми 

спеціального 

навчального курсу з 

питань запобігання 

і протидії корупції 

для працівників 

сектору безпеки та 

оборони 

травень 2016 

р. 

Агентство 

Міноборони 

Національне 

антикорупційне 

бюро (за згодою) 

СБУ (за згодою) 

Апарат Ради 

Національної 

безпеки і оборони 

(за згодою) 

програму 

спеціального 

навчального курсу 

підготовлено 

- " - 

підготовка 

навчальних 

матеріалів для 

проведення 

спеціального 

навчального курсу 

травень - 

червень 2016 

р. 

- " - навчальні 

матеріали 

підготовлено 

- " - 

проведення 

пілотного 

спеціального 

навчального курсу 

2016 - 2017 

роки 

- " - пілотний 

спеціальний 

навчальний курс 

проведено 

- " - 

е) проведення 

перевірок 

організації роботи 

із запобігання і 

виявлення корупції 

у Міноборони, 

Міненерговугіллі, 

МОЗ, Мінприроди, 

Мінагрополітики, 

МОН 

березень 2016 

р. 

Агентство 

центральні органи 

виконавчої влади 

аналітичні звіти та 

пропозиції подано 

до Кабінету 

Міністрів України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

є) подання за 

результатами 

аналізу світового 

досвіду діяльності 

інституту 

генеральних 

інспекторів 

пропозицій щодо 

запровадження 

посад 

уповноважених осіб 

Агентства в 

центральних 

органах виконавчої 

влади або на 

державних 

підприємствах, 

діяльність яких 

пов'язана із 

високими ризиками 

корупції (в межах 

граничної 

чисельності 

працівників таких 

органів та 

підприємств) 

березень 2017 

р. 

Агентство 

Мін'юст 

пропозиції подано 

до Кабінету 

Міністрів України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

15. Усунення 

передумов 

1) сприяння 

прийняттю та 

жовтень 2015 

р. 

Мін'юст 

Мінекономрозвитк

Закони прийнято, 

плани заходів з 

- " - 
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вчинення 

корупційних 

правопорушень 

під час 

здійснення 

адміністративни

х процедур 

реалізації законів 

про 

адміністративну 

процедуру та про 

адміністративний 

збір, у зв'язку з чим: 

у реалізації Законів 

затверджено, 

виконання планів 

заходів 

забезпечено 

а) подання до 

Кабінету Міністрів 

України проектів 

Законів України 

"Про 

адміністративну 

процедуру" та "Про 

адміністративний 

збір" 

червень 2015 

р. 

- " - законопроекти 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

б) сприяння 

прийняттю 

Верховною Радою 

України Законів 

України "Про 

адміністративну 

процедуру" та "Про 

адміністративний 

збір" 

серпень 2015 

р. 

- " - Закони прийнято - " - 

в) подання до 

Кабінету Міністрів 

України план 

заходів з реалізації 

Законів України 

"Про 

адміністративну 

процедуру" та "Про 

адміністративний 

збір" 

серпень - 

вересень 2015 

р. 

- " - проекти планів 

заходів подано до 

Кабінету Міністрів 

України 

- " - 

г) забезпечення 

затвердження 

планів заходів з 

реалізації Законів 

України "Про 

адміністративну 

процедуру" та "Про 

адміністративний 

збір" 

жовтень 2015 

р. 

- " - плани заходів 

затверджено 

- " - 

2) здійснення 

практичних заходів 

щодо усунення 

корупційних 

чинників у 

адміністративних 

процедурах, 

зокрема 

забезпечення: 

2015 - 2016 

роки 

Кабінет Міністрів 

України 

законопроекти 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

а) розвитку 

інтегрованих 

прозорих офісів - 

центрів надання 

адміністративних 

послуг 

2015 - 2016 

роки 

Мінекономрозвитк

у 

інші центральні та 

місцеві органи 

виконавчої влади 

мережу 

інтегрованих 

прозорих офісів 

створено, зокрема 

у 2015 році - офіси 

створено у містах з 

населенням понад 

100 тис. осіб 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 
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б) визначення за 

результатами 

реалізації пілотних 

проектів 

доцільності 

передачі органам 

місцевого 

самоврядування 

повноважень з 

надання базових 

адміністративних 

послуг, зокрема 

щодо реєстрації 

місця проживання 

та видачі 

документів, що 

посвідчують особу, 

реєстрації суб'єктів 

господарювання та 

прав на нерухоме 

майно, реєстрації 

транспортних 

засобів та видачі 

посвідчень водія 

вересень 2015 

р. 

Мін'юст 

МВС 

інші центральні та 

місцеві органи 

виконавчої влади 

повноваження з 

надання базових 

адміністративних 

послуг передано 

органам місцевого 

самоврядування 

- " - 

16. Посилення 

спроможності 

протидіяти 

корупції на 

державних 

підприємствах, у 

господарських 

товариствах (у 

яких державна 

частка 

перевищує 50 

відсотків) 

1) забезпечення:         

а) затвердження 

антикорупційних 

програм та 

призначення 

уповноважених осіб 

на державних 

підприємствах, у 

господарських 

товариствах (у яких 

державна частка 

перевищує 50 

відсотків) 

відповідно до 

Закону України 

"Про запобігання 

корупції" 

щороку 

до 1 квітня 

відповідні 

центральні органи 

виконавчої влади 

програми 

затверджено, 

уповноважених 

осіб призначено 

- " - 

б) надання 

методичної 

допомоги у 

затвердженні 

антикорупційних 

програм на 

державних, 

комунальних 

підприємствах, у 

господарських 

товариствах (у яких 

державна частка 

перевищує 50 

відсотків) 

починаючи з 

грудня 2015 

р. 

Агентство можливість 

отримати 

консультації з 

відповідного 

питання в 

оперативному 

порядку надано 

- " - 

в) проведення 

перевірки (під час 

перевірки 

відповідних органів 

виконавчої влади 

або органів 

місцевого 

2016 - 2017 

роки 

Агентство 

із залученням 

інших центральних 

органів виконавчої 

влади 

звіти про 

проведення 10 - 15 

перевірок 

підприємств, 

господарських 

товариств, які 

мають стратегічне 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 
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самоврядування) 

дотримання Закону 

України "Про 

запобігання 

корупції" в частині 

затвердження та 

виконання 

антикорупційних 

програм на 

державних 

підприємствах, у 

господарських 

товариствах (у яких 

державна частка 

перевищує 50 

відсотків) 

значення для 

держави, 

відібраних 

Агентством на 

основі результатів 

аналізу 

корупційних 

ризиків, 

підготовлено 

2) забезпечення 

запровадження в 

Україні стандартів 

та рекомендацій 

Організації 

економічної 

співпраці та 

розвитку з 

корпоративного 

управління на 

державних 

підприємствах, з 

цією метою: 

        

а) подання до 

Кабінету Міністрів 

України пропозицій 

щодо плану дій із 

запровадження в 

Україні стандартів 

та рекомендацій 

Організації 

економічної 

співпраці та 

розвитку з 

корпоративного 

управління на 

державних 

підприємствах 

липень 2015 

р. 

Мінекономрозвитк

у 

Мін'юст 

проект плану 

заходів подано до 

Кабінету Міністрів 

України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

народної 

технічної 

допомоги 

б) затвердження 

плану дій 

серпень 2015 

р. 

Кабінет Міністрів 

України 

акт Кабінету 

Міністрів України 

прийнято 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

в) забезпечення 

виконання плану 

дій 

відповідно до 

строків, 

визначених у 

плані заходів 

Мінекономрозвитк

у 

інші органи 

відповідно до 

плану заходів 

звіт 

Мінекономрозвитк

у за результатами 

виконання плану 

заходів, 

альтернативні звіти 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

підготовлено, 

оцінку ОЕСР (за 

можливості) 

проведено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 
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3) внесення змін до 

законодавства в 

частині поширення 

на посадових 

(службових) осіб на 

державних, 

комунальних 

підприємствах, у 

господарських 

товариствах (у яких 

державна частка 

перевищує 50 

відсотків) вимог 

Закону України 

"Про запобігання 

корупції" щодо 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів, 

фінансового 

контролю, з цією 

метою: 

        

а) проведення 

аналізу світового 

досвіду, 

розроблення 

відповідного 

законопроекту та 

подання його до 

Кабінету Міністрів 

України 

жовтень 2015 

р. 

Агентство 

Мін'юст 

законопроект 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

б) сприяння 

прийняттю закону 

Верховною Радою 

України 

лютий 2016 р. - " - Закон прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

4) створення 

відкритого для 

публічного доступу 

реєстру державних 

підприємств, 

господарських 

товариств (у яких 

державна частка 

перевищує 50 

відсотків) з 

інформацією про 

кінцевих 

вигодонабувачів, 

результати 

діяльності 

підприємств 

грудень 2015 

р. 

Фонд державного 

майна 

реєстр створено та 

відкрито для 

публічного 

доступу 

- " - 

Запобігання корупції у сфері державних закупівель 

17. Усунення 

корупційних 

чинників у 

процедурах 

державних 

закупівель 

1) забезпечення 

доопрацювання 

проекту Закону 

України "Про 

внесення змін до 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель" 

червень 2015 

р. 

Мінекономрозвитк

у 

Закон прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету 
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(щодо 

удосконалення 

системи державних 

закупівель та 

електронних 

закупівель)" з 

урахуванням 

пропозицій 

громадськості та 

сприяння його 

прийняттю 

Верховною Радою 

України 

2) вжиття заходів 

щодо забезпечення 

реалізації Закону 

України "Про 

внесення змін до 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель" 

(щодо 

удосконалення 

системи державних 

закупівель та 

електронних 

закупівель)" після 

його прийняття: 

        

а) подання до 

Кабінету Міністрів 

України 

відповідних 

проектів актів 

Кабінету Міністрів 

України 

серпень 2015 

р. 

Мінекономрозвитк

у 

Мін'юст 

Антимонопольний 

комітет 

проекти актів 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

б) забезпечення 

запровадження 

процедури 

електронних 

державних 

закупівель 

січень 2016 р. Мінекономрозвитк

у 

законодавчі та 

організаційні 

умови для 

проведення 

електронних 

державних 

закупівель 

створено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

3) забезпечення 

моніторингу 

реалізації Закону 

України "Про 

внесення змін до 

Закону України 

"Про здійснення 

державних 

закупівель" 

(щодо 

удосконалення 

системи державних 

закупівель та 

електронних 

закупівель)" після 

його прийняття із 

створенням робочої 

групи за участю 

створення 

робочої групи 

- протягом 

місяця з дня 

набрання 

чинності 

Законом; 

подання звітів 

- один раз на 

півріччя з дня 

набрання 

чинності 

Законом 

- " - створена і діє 

робоча група; 

перший 

моніторинговий 

звіт та пропозиції 

підготовлено та 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 
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громадськості та 

представників 

приватного сектору; 

підготовка 

пропозицій щодо 

внесення змін до 

законодавства чи 

коригування 

правозастосування 

4) забезпечення 

здійснення 

короткострокових 

заходів, 

передбачених 

"дорожньою 

картою" щодо 

імплементації 

положень Директив 

ЄС у сфері 

державних 

закупівель 

2017 рік - " - аналітичний звіт з 

пропозиціями та 

законопроект 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

5) забезпечення 

оприлюднення 

договорів (змін до 

них) про закупівлі, 

зокрема інформації 

про виконання 

договорів та 

кінцевих 

вигодонабувачів 

юридичних осіб - 

учасників 

процедури 

закупівлі, у тому 

числі у формі 

відкритих даних 

червень 2016 

р. 

Мінекономрозвитк

у 

реєстр створено, 

доступ до нього 

забезпечено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

6) підготовка 

методичних 

рекомендацій щодо 

виявлення 

конфлікту інтересів 

та корупційних 

ризиків під час 

здійснення 

державних 

закупівель. 

Створення 

офіційного веб-

сайту з 

розміщенням на 

ньому 

інформаційних 

матеріалів із 

зазначеної тематики 

та забезпечення 

можливості 

отримання 

консультацій у 

режимі реального 

часу через веб-сайт 

або електронною 

поштою 

- " - Мінекономрозвитк

у 

Агентство 

методичні 

рекомендації 

підготовлено, 

створений та діє 

веб-сайт з 

можливостями 

отримати 

консультації 

- " - 
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7) проведення 

тренінгів для осіб, 

відповідальних за 

здійснення 

державних 

закупівель, 

працівників 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб) з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

щодо виявлення 

конфлікту інтересів 

та корупційних 

ризиків під час 

здійснення 

державних 

закупівель 

липень - 

грудень 2015 

р., у 

подальшому - 

щороку 

відповідно до 

затверджених 

планів 

- " - відповідні 

працівники 

пройшли тренінги 

- " - 

8) проведення 

тренінгів для 

детективів 

Національного 

антикорупційного 

бюро, слідчих 

МВС, прокурорів, 

суддів щодо 

особливостей 

виявлення, 

розслідування та 

судового розгляду 

справ стосовно 

зловживань у сфері 

державних 

закупівель 

- " - Агентство 

Мінекономрозвитк

у 

Національне 

антикорупційне 

бюро (за згодою) 

Генеральна 

прокуратура 

України (за 

згодою) 

СБУ (за згодою) 

Національна школа 

суддів (за згодою) 

спеціальні тренінги 

проведено, 

підготовлено 

статистичні дані 

про кількість 

працівників 

системи органів 

кримінальної 

юстиції, що 

пройшли тренінги 

- " - 

Запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції 

18. Усунення 

корупції у 

судовій системі 

та органах 

кримінальної 

юстиції 

1) забезпечення 

розроблення, 

прийняття та 

реалізації стратегії 

реформування 

сектору юстиції до 

2019 року за 

сприяння проекту 

"Підтримка реформ 

у сфері юстиції в 

Україні", який 

реалізується за 

фінансової 

підтримки 

Європейського 

Союзу, у зв'язку з 

цим: 

        

а) підготовка 

проекту стратегії 

реформування 

сектору юстиції до 

2019 року, який 

передбачатиме 

узгоджений 

комплекс заходів з 

травень - 

червень 2015 

р. 

Мін'юст проект стратегії 

підготовлено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

проекту 

"Підтримка 

реформ у 

сфері 
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реформування 

судової системи, 

органів 

прокуратури та 

інших органів 

кримінальної 

юстиції, зокрема 

МВС, покращення 

доступу до 

правосуддя 

юстиції в 

Україні", 

який 

фінансується 

ЄС 

б) подання проекту 

стратегії 

Президентові 

України та 

забезпечення його 

громадського 

обговорення 

червень - 

липень 2015 

р. 

Мін'юст проект стратегії 

подано 

Президентові 

України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

в) підготовка 

проекту державної 

програми з 

реалізації стратегії 

реформування 

сектору юстиції до 

2019 року та 

подання його до 

Кабінету Міністрів 

України 

протягом 

двох місяців 

після 

схвалення 

стратегії 

- " - державну програму 

прийнято 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

проекту 

"Підтримка 

реформ у 

сфері 

юстиції в 

Україні", 

який 

фінансується 

ЄС 

2) організація 

навчання суддів та 

працівників апарату 

судів з питань 

дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства на 

періодичній основі 

починаючи з 

липня 2015 р. 

Національна школа 

суддів (за згодою) 

Агентство 

понад 60 відсотків 

загальної кількості 

суддів та 

працівників 

апарату судів 

пройшли навчання 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

3) забезпечення 

проведення 

дослідження щодо 

дотримання 

суддями 

антикорупційного 

законодавства, 

основних 

корупційних 

ризиків у всіх 

формах 

судочинства 

червень 2017 

р. 

Агентство 

Рада суддів 

України 

(за згодою) 

аналітичний звіт за 

результатами 

дослідження, 

пропозиції до 

проекту нової 

антикорупційної 

стратегії та змін до 

законодавства 

підготовлено 

- " - 

Запобігання корупції у приватному секторі 

19. 

Імплементація 

стратегії 

подолання 

корупції у 

приватному 

секторі 

1) затвердження 

типової 

антикорупційної 

програми 

юридичної особи та 

методичних 

рекомендацій щодо 

запобігання 

корупції у 

приватному секторі 

січень 2016 р. Агентство типову програму та 

рекомендації 

затверджено 

- " - 
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2) створення 

спільної робочої 

групи з 

представників 

Агентства та 

представників 

бізнесу з метою 

здійснення 

співпраці та спільне 

вжиття заходів 

щодо: 

жовтень 2015 

р. 

Агентство 

бізнес-омбудсмен 

робочу групу 

утворено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

а) проведення 

кампанії, 

спрямованої на 

інформування 

представників 

бізнесу про вимоги 

нового Закону 

України "Про 

запобігання 

корупції" 

листопад - 

грудень 2015 

р. 

- " - інформаційну 

кампанію 

проведено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

б) підготовки 

пропозицій до 

стратегії, яка 

матиме на меті 

імплементацію 

антикорупційних 

стандартів 

приватним 

сектором 

грудень 2015 

р. - березень 

2016 р. 

- " - стратегію 

розроблено 

- " - 

в) поширення 

інформації про 

антикорупційне 

законодавство, 

практику його 

застосування 

відповідно до 

затвердженог

о плану, але 

не рідше 

одного разу 

на місяць 

Агентство заходи з 

поширення 

інформації 

проведено на 

періодичній основі 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

г) створення 

спеціальних 

програм, 

спрямованих на 

забезпечення 

доступу 

підприємців до 

необхідної 

інформації, зокрема 

про адміністративні 

процедури, права і 

обов'язки 

підприємців, 

формування 

"нульової 

толерантності" до 

корупції, 

заохочення 

інформування про 

факти корупції 

березень - 

липень 2016 

р. 

Агентство 

бізнес-омбудсмен 

спеціальні 

інформаційні 

програми для 

підприємців 

підготовлено 

- " - 

3) забезпечення 

проведення 

тренінгів для 

не менш як 

двічі на рік 

відповідно до 

Агентство 

бізнес-омбудсмен 

Мінекономрозвитк

тренінги проведено 

(щонайменше 

шість) 

- " - 
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уповноважених з 

антикорупційних 

програм осіб 

строків, 

визначених 

Агентством 

у 

4) подання 

пропозицій щодо 

застосування 

"пактів 

доброчесності", 

зокрема в 

інфраструктурних 

проектах або інших 

проектах, що 

передбачають 

значні бюджетні 

витрати, шляхом 

формування 

тристороннього 

(уряд, бізнесу, 

громадськості) 

механізму 

контролю за 

плануванням та 

реалізацією таких 

проектів, цільового 

та ефективного 

витрачання 

відповідних коштів 

травень 2016 

р. 

Агентство 

Мінекономрозвитк

у 

бізнес-омбудсмен 

пропозиції (у разі 

потреби - щодо 

внесення змін до 

законодавства) 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

5) забезпечення 

проведення 

моніторингу 

реалізації Закону 

України "Про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

визначення 

кінцевих 

вигодоодержувачів 

юридичних осіб та 

публічних діячів"; 

подання пропозицій 

щодо 

удосконалення 

законодавства у цій 

сфері 

березень 2016 

р. 

Агентство 

Мін'юст 

Держфінмоніторин

г 

аналітичний звіт за 

результатами 

моніторингу та 

проект змін до 

законодавства 

підготовлено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації 

20. Зменшення 

можливостей 

для корупції 

шляхом 

підвищення 

прозорості 

прийняття 

рішень та 

надання доступу 

до інформації 

1) запровадження в 

Україні стандартів 

відкритих даних 

(визначення 

переліку наборів 

даних, придатних 

для подальшої 

автоматизованої 

обробки, в тому 

числі стосовно 

суспільно важливої 

інформації 

(інформація про 

державні закупівлі, 

декларації осіб, 
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уповноважених на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

дані Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 

підприємців, 

Єдиного реєстру 

об'єктів державної 

власності, 

Державного реєстру 

телерадіоорганізаці

й тощо) та їх 

оприлюднення 

органами влади): 

а) сприяння 

прийняттю 

Верховною Радою 

України закону 

щодо доступу до 

публічної 

інформації у формі 

відкритих даних 

(реєстраційний 

номер 2171 від 19 

лютого 2015 р.) 

грудень 2015 

р. 

Мін'юст 

Мінрегіон 

Державне 

агентство з питань 

електронного 

урядування 

Держкомтелерадіо 

Держстат 

Держспецзв'язку 

Закон прийнято в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

б) подання до 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

акта, що 

визначатиме засади 

оприлюднення в 

Інтернеті урядових 

відкритих даних 

протягом 

трьох місяців 

після 

прийняття 

закону щодо 

доступу до 

інформації у 

формі 

відкритих 

даних 

Мінрегіон 

Державне 

агентство з питань 

електронного 

урядування 

Держкомтелерадіо 

Держстат 

Держспецзв'язку 

проект акта подано 

до Кабінету 

Міністрів України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

в) створення 

єдиного державного 

веб-порталу 

відкритих даних та 

забезпечення його 

функціонування 

протягом 

дев'яти 

місяців після 

прийняття 

закону щодо 

доступу до 

інформації у 

формі 

відкритих 

даних 

- " - веб-портал 

створений і 

функціонує 

- " - 

2) вжиття заходів 

щодо реалізації 

Закону України 

"Про відкритість 

використання 

публічних коштів", 

зокрема 

забезпечення: 

        

а) затвердження 

порядку 

адміністрування 

єдиного веб-

серпень 2015 

р. 

Мінфін 

Мінрегіон 

Державне 

агентство з питань 

веб-портал 

створений і 

функціонує 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 
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порталу 

використання 

публічних коштів та 

визначення 

суб'єкта, 

уповноваженого 

адмініструвати 

єдиний веб-портал 

використання 

публічних коштів, у 

зв'язку з чим 

подання проекту 

акта до Кабінету 

Міністрів України 

електронного 

урядування 

Мінфін 

Мінсоцполітики 

Мін'юст 

б) створення та 

функціонування 

єдиного державного 

веб-порталу 

використання 

публічних коштів 

березень 2016 

р. 

визначений 

Кабінетом 

Міністрів України 

суб'єкт, 

уповноважений 

здійснювати 

адміністрування 

єдиного веб-

порталу 

використання 

публічних коштів 

веб-портал 

створений і 

функціонує 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

3) вивчення 

питання 

підвищення 

прозорості 

діяльності Кабінету 

Міністрів України, 

зокрема шляхом 

попереднього 

оприлюднення 

проектів рішень 

Кабінету Міністрів 

України та подання 

пропозицій за 

результатами 

вивчення питання 

червень 2015 

р. 

Мін'юст звіт з пропозиціями 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

4) проведення 

аналізу доступності 

публічних реєстрів, 

які містять 

суспільно важливу 

інформацію, 

подання пропозицій 

щодо розкриття 

даних, які містяться 

в таких реєстрах, з 

урахуванням вимог 

законодавства про 

захист 

персональних 

даних, спрощення 

доступу (у тому 

числі шляхом 

здешевлення) 

березень 2016 

р. 

центральні органи 

виконавчої влади 

пропозиції щодо 

внесення змін до 

законодавства 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 

5) подання до 

Кабінету Міністрів 

України проекту 

закону про 

15 листопада 

2015 р. 

Міненерговугілля 

Мінприроди 

Мінфін 

Мінекономрозвитк

проект закону 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

- " - 
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прозорість 

видобувних 

галузей, яким 

передбачити 

порядок розкриття 

інформації про 

внесення платежів 

до державного і 

місцевого бюджетів 

суб'єктами 

господарювання, 

що мають право на 

видобуток 

корисних копалин 

або використання 

природних ресурсів 

і доходів, 

пов'язаних з 

розробкою 

національних 

природних 

ресурсів, які 

отримує держава, а 

також надання 

іншої інформації 

для підготовки 

щорічних звітів 

відповідно до вимог 

Стандарту 

Ініціативи 

прозорості 

видобувних галузей 

(EITI) 

у 

6) забезпечення 

участі України у 

міжнародних 

ініціативах 

прозорості та 

імплементації 

стандартів 

міжнародних 

ініціатив, зокрема: 

        

а) щорічна 

підготовка та 

оприлюднення звіту 

про платежі 

компаній та доходи 

держави від 

видобувних галузей 

відповідно до 

Стандарту 

Ініціативи 

прозорості 

видобувних галузей 

(EITI) 

перший звіт - 

жовтень 2015 

р., щорічні 

звіти - 

щороку в 

жовтні 

Міненерговугілля 

Мінприроди 

Мінфін 

Мінекономрозвитк

у 

звіти оприлюднено в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

б) імплементація 

Стандарту 

Ініціативи 

прозорості 

видобувних галузей 

(EITI) 

2016 рік - " - оцінку всього 

процесу виконання 

Стандарту 

Ініціативи 

прозорості 

видобувних 

галузей (EITI) 

- " - 
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проведено та 

отримано статус 

країни, що 

відповідає вимогам 

зазначеної 

Ініціативи 

в) реалізація 

проектів у рамках 

Програми 

Ініціативи із 

прозорості у 

будівельній галузі 

(CoST) 

відповідно до 

встановлених 

строків 

Укравтодор позитивну оцінку з 

боку Ініціативи із 

прозорості у 

будівельній галузі 

(CoST) надано 

- " - 

г) подання до 

Кабінету Міністрів 

України пропозицій 

щодо розширення 

участі України в 

Ініціативі із 

прозорості у 

будівельній галузі 

(CoST) 

червень 2015 

р. 

Мінінфраструктури 

центральні органи 

виконавчої влади 

пропозиції подано 

до Кабінету 

Міністрів України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

7) проведення 

аналізу практики 

застосування 

Закону України 

"Про доступ до 

публічної 

інформації", 

підготовка 

пропозицій щодо 

внесення змін до 

законодавства, 

зокрема з 

урахуванням 

необхідності 

утворення 

(визначення) 

незалежного органу 

щодо нагляду за 

дотриманням 

положень Закону 

травень - 

листопад 

2015 р. 

Мін'юст 

Уповноважений 

Верховної Ради 

України з прав 

людини 

(за згодою) 

Вищий 

адміністративний 

суд України (за 

згодою) 

проект акта подано 

до Кабінету 

Міністрів України 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

 

 

 

 

5.3.2.1. Формування негативного ставлення до корупції 

Мета: формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, перетворення громадян на 

ключового носія політичної волі у сфері подолання корупції 

Очікувані 

результати: 

1) зміна уявлень громадян про корупцію та моделі поведінки, які є правильними в 

ситуації, коли виникають/можуть виникнути ризики корупційних проявів; 

2) підвищення рівня довіри до антикорупційних та інших державних органів, 

уповноважених на здійснення заходів із запобігання та протидії корупції; 

3) збільшення частки громадян, які добровільно інформують про вчинення 

корупційного правопорушення або вимагання (пропозицію, обіцянку, прохання) 

неправомірної вигоди; 

4) зменшення рівня "віктимізації" - частки осіб, які мали корупційний досвід 
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Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 
Джерела 

фінансування 

1. Зміна 

суспільних 

уявлень про 

корупцію 

1) проведення у 

2015, 2016 і 2017 

роках опитування 

населення з метою 

виявлення 

динаміки у 

сприйнятті 

корупції 

щороку в 

березні 

2015 рік - Мін'юст, 

у подальшому - 

Агентство 

аналітичні звіти з 

результатами 

досліджень та 

пропозиціями 

підготовлено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

2) прийняття у 

співпраці з 

інститутами 

громадянського 

суспільства плану 

заходів щодо 

комплексного 

розв'язання 

проблеми 

толерантного 

ставлення 

населення до 

корупції, 

орієнтованого на 

різні соціальні та 

вікові групи 

липень - 

грудень 2015 р. 

Агентство план заходів 

прийнято 
- " - 

3) забезпечення:         

а) регулярного 

проведення 

інформаційних 

кампаній, 

спрямованих на 

формування у 

населення 

несприйняття 

корупції як 

способу 

розв'язання 

проблеми 

відповідно до 

затвердженого 

плану роботи 

Агентство заходи в рамках 

кампаній 

проведено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

б) проведення 

комплексу 

заходів, 

спрямованих на 

підвищення рівня 

правової 

свідомості 

населення, 

зокрема в частині 

обізнаності 

громадян щодо 

своїх прав і 

свобод, механізму 

їх реалізації та 

правових способів 

захисту 

- " - Мін'юст комплексні 

заходи здійснено 
- " - 

в) роз'яснення 

найбільш 

важливих 

антикорупційних 

- " - Агентство 

Мін'юст 

Держкомтелерадіо 

Національне 

публічні заходи 

проведено, 

повідомлення в 

засобах масової 

- " - 
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заходів, що 

здійснюються в 

державі, положень 

законодавства про 

запобігання та 

протидію 

корупції, зокрема 

в частині 

визначення видів 

та форм 

корупційної 

поведінки, щодо 

моделей 

правильної 

поведінки в 

ситуаціях з 

можливими 

корупційними 

ризиками 

антикорупційне 

бюро (за згодою) 

інформації, 

інформаційні 

матеріали для 

населення у 

доступній формі 

про 

антикорупційне 

законодавство 

підготовлено та 

розповсюджено 

г) проведення 

заходів, 

спрямованих на 

заохочення 

повідомлення 

спеціально 

уповноваженим 

суб'єктам у сфері 

протидії корупції 

про факти 

вчинення 

корупційних 

правопорушень 

щороку Агентство 

Національне 

антикорупційне 

бюро (за згодою) 

матеріали 

підготовлено, 

інформаційні 

заходи проведено 

- " - 

4) сприяння 

запровадженню в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах вивчення 

питань, пов'язаних 

з корупцією, її 

небезпекою та 

відповідальністю 

за корупцію, а 

також проведення 

тренінгів з питань 

антикорупційного 

законодавства для 

працівників таких 

закладів: 

        

а) проведення 

дослідження з 

метою 

визначення, з 

якого віку і в 

якому обсязі 

доцільно 

включати в 

навчальні 

програми в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах надання 

інформації щодо 

травень - 

грудень 2015 р. 

МОН 

Мін'юст 

Агентство 

аналітичний звіт 

та пропозиції 

підготовлено 

- " - 
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корупції 

б) підготовка 

методичних 

матеріалів для 

проведення 

тренінгів для 

працівників 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

лютий 2016 р. - " - методичні 

матеріали 

підготовлено 

- " - 

в) проведення для 

працівників 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів тренінгів 

з питань 

антикорупційного 

законодавства 

лютий - травень 

2016 р. 

МОН 

Мін'юст 

Агентство 

підготовку 

працівників, які 

викладатимуть 

спеціальний 

курс, забезпечено 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

г) запровадження 

вивчення в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

антикорупційного 

законодавства 

з вересня 

2016 р. 

МОН викладання 

спеціального 

курсу 

запроваджено 

- " - 
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Додаток 3 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

виконання Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 

2017 роки 

Найменування 

завдання 

Найменування показника Індикатори 

у тому числі за роками 

2015 2016 2017 

1. Забезпечення 

ґрунтування 

антикорупційної 

політики в Україні на 

основі достовірних 

даних про корупцію, 

її періодичного 

перегляду та 

відповідності 

актуальним 

корупційним 

викликам та загрозам 

1. Національне агентство 

з питань запобігання 

корупції (далі - 

Агентство) утворене 

1) Агентство 

утворене, забезпечене 

фінансовими та 

матеріальними 

ресурсами, 

обладнаним 

приміщенням 

2) кадровий склад 

апарату Агентства 

сформовано не менше 

ніж на 90 відсотків 

3) працівники апарату 

Агентства пройшли 

спеціальне навчання 

4) прийняті усі 

необхідні для 

функціонування 

Агентства акти 

законодавства, 

передбачені 

Програмою 

5) розроблені 

індикатори 

результативності та 

ефективності роботи 

за кожним напрямом 

роботи Агентства на 

основі Закону 

України "Про 

запобігання корупції" 

Агентство: 

має сформований, 

компетентний 

апарат, працівники 

якого пройшли 

спеціальне 

навчання 

здійснює 

аналітичну, 

моніторингову, 

нормотворчу 

функції у повному 

обсязі, що 

підтверджується 

даними щорічної 

національної 

доповіді щодо 

реалізації засад 

антикорупційної 

політики, звіту 

громадської ради 

при Агентстві 

  

2. Агентство забезпечує 

ефективне виконання 

покладених на нього 

функцій у сфері 

антикорупційної 

політики 

1) проведено аналіз 

виконання Державної 

програми щодо 

реалізації засад 

державної 

антикорупційної 

політики в Україні 

(Антикорупційної 

стратегії) на 2015 - 

2017 роки (далі - 

Програма) та подано 

інформацію 

Кабінетові Міністрів 

України (за III та IV 

квартали 2015 р.), яка 

також оприлюднена 

для ознайомлення 

громадськості 

2) забезпечено 

здійснення заходів та 

досягнення 

1) оцінка діяльності Агентства є 

позитивною відповідно до 

результатів міжнародного аудиту 

експертів Офісу ООН з наркотиків та 

злочинності та/або Організації 

економічної співпраці та розвитку 

(ОЕСР) 

2) Агентство позитивно оцінено у 

висновках громадської ради при 

Агентстві 

3) Агентство користується довірою 

населення (протягом 2016 - 2017 

років більше 50 відсотків населення 

знає та підтримує діяльність 

Агентства) 
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запланованих 

індикаторів, 

передбачених 

Програмою 

3. Формування 

антикорупційної 

політики здійснюється на 

основі результатів 

аналізу достовірних 

даних про корупцію 

1) схвалено методику 

оцінки стану корупції 

2) впроваджено 

систему аналізу 

корупційних ризиків 

у діяльності 

державних органів та 

органів місцевого 

самоврядування 

3) проведено щорічне 

дослідження за 

методикою оцінки 

стану корупції 

1) проведено щорічні дослідження за 

методикою оцінки стану корупції, 

здійснено аналіз стану корупції, 

корупційних ризиків, стану 

виконання Програми 

2) подано пропозиції Кабінетові 

Міністрів України (щокварталу) 

3) підготовлено відповідні проекти 

актів, подано пропозиції Кабінету 

Міністрів України, Президентові 

України, які враховані в 

Антикорупційній стратегії та/або 

програмі з її виконання 

4) проаналізовані типові корупційні 

ризики в діяльності органів, які 

затвердили антикорупційні програми 

5) подані відповідні пропозиції щодо 

внесення змін до актів законодавства 

6) надані методичні рекомендації 

щодо усунення корупційних ризиків 

7) підготовлені національні доповіді 

щодо реалізації засад 

антикорупційної політики, які 

містять аналіз проблеми корупції 

8) підготовлені пропозиції щодо 

внесення змін до актів законодавства 

відповідно до результатів аналізу 

проблеми корупції 

9) нова Антикорупційна стратегія 

розроблена на основі результатів 

аналізу даних про стан проблеми 

корупції 

4. Моніторинг реалізації 

антикорупційної 

політики здійснюється 

системою 

уповноважених органів 

(Верховна Рада України, 

Національна рада з 

питань антикорупційної 

політики при 

Президентові України, 

Агентство), що 

забезпечує ефективне та 

своєчасне коригування 

антикорупційної 

політики 

1) утворено 

Національну раду з 

питань 

антикорупційної 

політики при 

Президентові України 

2) Кабінет Міністрів 

України розглянув 

питання виконання 

Програми за III та IV 

квартали 2015 р. 

1) Агентство здійснює поточний 

моніторинг виконання 

Антикорупційної стратегії та 

програми з її виконання, щокварталу 

подає інформацію Кабінетові 

Міністрів України та оприлюднює її 

на своєму офіційному веб-сайті 

2) Кабінет Міністрів України 

щокварталу розглядає на своїх 

засіданнях стан виконання 

Антикорупційної стратегії та 

програми з її виконання 

3) підготовлені та схвалені 

національні доповіді щодо реалізації 

засад антикорупційної політики 

4) за результатами парламентських 

слухань скориговані 

Антикорупційна стратегія та/або 

програма з її виконання, внесені 

зміни до актів законодавства 

5. Громадськість активно 

залучається до 

формування, 

моніторингу та реалізації 

антикорупційної 

політики 

1) представників 

громадськості 

включено до 

конкурсної комісії з 

обрання членів 

Агентства 

1) Громадська рада при Агентстві 

здійснює свої функції, передбачені 

Законом України "Про запобігання 

корупції" (затверджує звіт про 

діяльність Агентства та бере участь у 

його роботі) 
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2) утворена 

Громадська рада при 

Агентстві 

2) громадськість бере участь у 

парламентських слуханнях з питань 

ситуації щодо корупції 

3) громадськість бере участь у роботі 

Національної ради з питань 

антикорупційної політики при 

Президентові України 

4) Агентство оприлюднює 

інформацію про результати розгляду 

звернень інститутів громадянського 

суспільства на своєму офіційному 

веб-сайті у відповідному розділі 

2. Забезпечення 

доброчесності органів 

законодавчої, 

виконавчої та судової 

влади шляхом 

впровадження 

ефективних 

антикорупційних 

стандартів (етичні 

стандарти, 

запобігання 

конфлікту інтересів, 

декларування майна, 

доходів, видатків та 

зобов'язань 

фінансового 

характеру, 

антикорупційні 

програми, викриття 

корупції, доступ до 

інформації тощо) та 

створення 

інституційного 

забезпечення їх 

дотримання 

1. Інститути 

забезпечення 

доброчесної поведінки 

осіб, уповноважених на 

виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, 

передбачені Законом 

України "Про 

запобігання корупції" 

(стандарти етичної 

поведінки, запобігання та 

виявлення конфлікту 

інтересів, декларування 

майна, доходів, видатків 

та зобов'язань 

фінансового характеру), 

впроваджені та 

дотримуються такими 

особами 

1) затверджені нові 

етичні стандарти для 

осіб, уповноважених 

на виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування 

2) Єдиний державний 

реєстр декларацій 

осіб, уповноважених 

на виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

створений та 

функціонує (в обсязі 

відповідно до 

Програми) 

3) особи, 

уповноважені на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

пройшли навчання 

щодо нового способу 

декларування майна, 

доходів, видатків та 

зобов'язань 

фінансового 

характеру 

4) особи, 

уповноважені на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

обізнані з правилами 

врегулювання 

конфлікту інтересів, 

мають можливість 

отримати необхідну 

інформацію та 

консультації щодо 

конфлікту інтересів 

від Агентства 

5) Агентство має 

статистичні дані про 

кількість справ, у 

яких надано 

консультації щодо 

1) особи, уповноважені на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, обізнані з етичними 

стандартами, дотримуються їх 

(відповідно до результатів 

досліджень, звітів Агентства), 

Агентство здійснює моніторинг 

дотримання вимог законодавства та 

застосування санкцій (статистичні 

дані Агентства) 

2) система подання декларацій та 

Єдиний державний реєстр 

декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, 

функціонують відповідно до Закону 

України "Про запобігання корупції" 

3) Агентство: 

здійснює ефективний контроль за 

дотриманням вимог законодавства та 

перевіркою декларацій (статистичні 

дані щодо кількості осіб, які подали 

декларації, кількість декларацій, які 

пройшли різні види перевірок) 

виявляє факти порушення вимог 

фінансового контролю та 

декларування недостовірної 

інформації (динаміка протягом 2016 

- 2017 років) 

за такими фактами винуваті особи 

притягнуті до відповідальності 

(динаміка протягом 2016 - 2017 

років, види застосованих санкцій) 

здійснює моніторинг способу життя, 

вживає заходів до притягнення до 

відповідальності осіб, винуватих у 

порушенні вимог закону (кількість 

проведених перевірок, фактів 

виявлених порушень, незаконного 

збагачення, ухвалених рішень щодо 

притягнення до відповідальності) 

4) особи, уповноважені на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, обізнані з 

правилами врегулювання конфлікту 

інтересів, дотримуються їх 

(відповідно до результатів 

досліджень, звітів Агентства) 

5) Агентство: 

надає консультації щодо 

врегулювання потенційного 
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врегулювання 

потенційного 

конфлікту інтересів, 

рішень, ухвалених у 

таких справах, 

виявлених фактів 

порушення вимог 

закону щодо 

конфлікту інтересів, 

застосованих санкцій, 

переглянутих рішень, 

відшкодування 

шкоди, заподіяної 

державі, за позовами 

Агентства 

конфлікту інтересів 

здійснює моніторинг дотримання 

вимог закону щодо конфлікту 

інтересів 

вносить приписи щодо 

врегулювання конфлікту інтересів 

забезпечує застосування санкцій 

звертається до суду з позовами щодо 

відшкодування шкоди, заподіяної 

державі 

6) статистичні дані свідчать про 

щорічне зростання зазначених 

кількісних показників 

2. Антикорупційні 

програми, підготовлені 

за результатами аналізу 

корупційних ризиків, 

затверджені та 

ефективно виконуються 

органами, визначеними 

Законом України "Про 

запобігання корупції" 

1) впроваджено 

механізми 

планування та 

контролю локальної 

антикорупційної 

політики 

(антикорупційних 

програм) на основі 

результатів аналізу 

корупційних ризиків 

2) утворено 

спеціальний підрозділ 

в Агентстві 

3) прийнято необхідні 

нормативно-правові 

акти 

4) розроблено 

методичні матеріали 

5) відповідні фахівці 

пройшли тренінги 

6) проаналізовані 

типові корупційні 

ризики в діяльності 

органів влади та 

підготовлені проекти 

антикорупційних 

програм для їх 

громадського 

обговорення 

7) проведено 

громадські 

обговорення 

антикорупційних 

програм органів 

влади 

спроможність щодо запобігання і 

протидії корупційним проявам у 

державних органах та органах 

місцевого самоврядування 

підвищена шляхом: 

впровадження системи планування 

локальної антикорупційної політики 

(антикорупційних програм) на 

основі результатів аналізу 

корупційних ризиків 

визначення відповідальних за 

виконання антикорупційних програм 

на рівні керівництва та структурного 

підрозділу органу 

контролю ефективності 

антикорупційних програм з боку 

Агентства та громадськості 

3. Механізми 

повідомлення про 

корупційні прояви 

впроваджені та 

використовуються 

1) забезпечено 

можливість 

безпечного розкриття 

інформації про 

корупційні прояви 

для громадян, які 

повідомляють про 

них 

2) впроваджено 

механізм захисту від 

переслідувань у 

зв'язку з такими 

повідомленнями 

система повідомлень про корупційні 

прояви впроваджена та ефективно 

функціонує, що підтверджується: 

статистичними даними щодо 

кількості таких повідомлень, 

виявлених порушень, притягнутих 

до відповідальності осіб, сум 

збитків, яким вдалося запобігти, або 

відшкодованих збитків 

результатами соціологічних 

опитувань, які свідчать про 

збільшення кількості громадян, які 

повідомляли (готові повідомити) про 
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3) ведеться 

статистичний, 

регіональний, 

відомчий облік 

отриманих 

повідомлень про 

прояви корупції та 

здійснюється 

інформування на 

офіційному веб-сайті 

Агентства про стан їх 

розгляду 

корупційні прояви 

4. Забезпечено 

прозорість фінансування 

політичних партій і 

виборчих кампаній, 

обмежено вплив 

приватного капіталу на 

політику 

1) розроблено нові 

правові вимоги щодо 

прозорості 

політичних процесів 

та функціонування 

політичних партій як 

їх основних суб'єктів 

2) нове законодавство 

відповідає стандартам 

Ради Європи 

(відповідно до звіту 

Групи держав проти 

корупції (GRECO) 

3) наявні статистичні 

дані Агентства 

корупції щодо 

кількості 

задекларованих 

випадків конфлікту 

інтересів серед 

народних депутатів 

України та депутатів 

місцевих рад 

1) політичні партії провадять свою 

діяльність за рахунок джерел, 

визначених законом, що 

контролюється незалежним 

механізмом та забезпечується 

ефективними санкціями (відповідно 

до статистичних даних та звіту 

Групи держав проти корупції 

(GRECO) 

2) інформація про фінансування 

виборчих кампаній, діяльність 

політичних партій та парламенту є 

публічною відповідно до закону та 

стандартів Ради Європи (відповідно 

до звіту Групи держав проти 

корупції (GRECO) 

3) збільшилася кількість 

задекларованих випадків конфлікту 

інтересів серед народних депутатів 

України та депутатів місцевих рад 

4) рівень довіри до політичних 

партій згідно з опитуванням 

населення підвищився порівняно з 

2014 роком (за результатами 

щорічного опитування населення) 

5. Інститути державної 

служби та служби в 

органах місцевого 

самоврядування 

реформовані, кадровий 

склад оновленої 

публічної служби 

становлять особи, 

відібрані відповідно до 

нових критеріїв та 

стандартів 

прийняті акти 

законодавства щодо 

реформи державної 

служби та служби в 

органах місцевого 

самоврядування 

рівень професіоналізму та 

доброчесності державної служби та 

служби в органах місцевого 

самоврядування суттєво підвищився 

у зв'язку з оновленням кадрового 

складу відповідно до нових правил і 

процедур за результатами 

дослідження думки населення, 

експертів, публічних службовців, 

бізнесу та аналітичного дослідження 

за програмою в рамках SIGMA 

Організації економічної співпраці та 

розвитку (ОЕСР) 

6. Зменшено можливість 

корупційних проявів під 

час адміністративних 

процедур, державних 

закупівель, у діяльності 

державних підприємств 

прийняте нове 

законодавство у 

відповідних сферах 

згідно з Програмою 

1) знижено рівень корупційних 

проявів під час адміністративних 

процедур, що підтверджується 

(відповідно до щорічних досліджень 

Агентства): 

покращенням оцінок якості надання 

послуг 

скороченням часу отримання послуг 

2) знижено рівень зловживань під 

час здійснення державних закупівель 

та посилено громадський контроль 

за такими закупівлями шляхом 
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розширення переліку публічної 

інформації (відповідно до 

статистичних даних щодо виявлених 

порушень, сум збитків, яким вдалося 

запобігти, та відшкодованих збитків, 

осіб, притягнутих до 

відповідальності) 

3) збільшено спроможність 

державних підприємств до 

запобігання і протидії проявам 

корупції шляхом запровадження 

нових стандартів управління та 

планування антикорупційних 

заходів, контролю за їх здійсненням 

(відповідно до звіту Агентства щодо 

прийняття та виконання 

антикорупційних програм 

державними підприємствами, 

визначеними за результатами аналізу 

ризиків корупції) 

7. Збільшено потенціал у 

виявленні та запобіганні 

корупції у результаті 

суттєвого розширення 

доступу до суспільно 

важливої інформації 

1) прийняте нове 

законодавство 

відповідно до 

Програми 

2) створені 

інструменти 

реалізації такого 

законодавства, 

зокрема відповідні 

веб-портали 

1) збільшилась кількість виявлених 

інститутами громадянського 

суспільства, засобами масової 

інформації корупційних проявів з 

урахуванням нових можливостей 

доступу до інформації 

2) збільшилась кількість виявлених 

та розслідуваних корупційних 

правопорушень на основі 

інформації, наданої громадськістю 

та засобами масової інформації 

3. Розроблення 

механізму, який 

забезпечуватиме 

ефективне виявлення 

та розслідування 

корупційних 

злочинів, 

конфіскацію майна, 

яке було предметом 

злочинної діяльності 

або набуте внаслідок 

такої діяльності, 

притягнення до 

відповідальності за 

вчинення 

корупційних злочинів 

1. Нове законодавство 

щодо пошуку, 

забезпечення накладення 

арешту, конфіскації та 

повернення в Україну 

коштів та іншого майна, 

які були незаконно 

виведені за межі 

держави, впроваджене та 

ефективно 

застосовується 

фахівцями, які пройшли 

спеціальні тренінги 

2. Спеціально утворений 

підрозділ забезпечує 

ефективне збереження 

вартості майна, на яке 

накладено арешт у 

справах про корупційні 

злочини 

3. Новоутворене 

Державне бюро 

розслідувань здійснює 

ефективне виявлення та 

розслідування 

корупційних злочинів 

(крім віднесених до 

компетенції 

Національного 

антикорупційного бюро), 

чим забезпечується 

невідворотність 

1) нове законодавство 

прийняте, фахівці 

пройшли навчання 

2) спеціальний 

підрозділ утворений 

та укомплектований 

3) внесені зміни до 

актів законодавства, 

скориговано практику 

роботи органів 

досудового слідства, 

прокуратури та суду, 

що створить умови 

для прийняття 

судових рішень щодо 

застосування заходів 

кримінально-

правового характеру 

до юридичних осіб, 

причетних до 

корупційних 

правопорушень 

1) збільшилася вартість майна, 

конфіскованого за рішеннями суду у 

справах про корупційні злочини 

2) збільшилася вартість майна, на 

яке накладено арешт у справах про 

корупційні злочини, менеджмент 

яким здійснює спеціальний підрозділ 

3) Державне бюро розслідувань 

утворене та розпочало свою 

діяльність, статистичні показники 

діяльності зазначеного Бюро 

перевищують відповідні показники 

органів, які здійснювали досудове 

розслідування відповідних злочинів 

до передачі підслідності 

Державному бюро розслідувань 

4) кількість судових рішень щодо 

застосування заходів кримінально-

правового характеру до юридичних 

осіб, причетних до корупційних 

правопорушень, збільшилася 

5) національне законодавство 

узгоджене із стандартами 

Організації економічної співпраці та 

розвитку (ОЕСР), що підтверджено 

звітом зазначеної міжнародної 

організації 

залучення України до роботи у 

рамках Робочої групи з хабарництва 

Організації економічної співпраці та 

розвитку (ОЕСР) 
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покарання за корупційні 

злочини 

4. До юридичних осіб, 

причетних до 

корупційних 

правопорушень, 

застосовуються 

ефективні заходи 

кримінально-правового 

характеру 

5. Законодавство та 

практика його 

застосування 

відповідають стандартам 

Робочої групи з 

хабарництва Організації 

економічної співпраці та 

розвитку (ОЕСР) 

4. Формування в 

суспільстві ідеї 

нетерпимості до 

корупції, 

перетворення 

громадянина на 

ключового носія 

політичної волі у 

сфері подолання 

корупції 

1. Змінилося уявлення 

громадян про корупцію 

та моделі поведінки, які є 

правильними у ситуації, 

коли виникають (можуть 

виникнути) ризики 

корупційних проявів 

2. Підвищився рівень 

довіри до 

антикорупційних та 

інших державних 

органів, уповноважених 

на здійснення заходів із 

запобігання та протидії 

корупції 

3. Збільшилася частка 

громадян, які 

добровільно інформують 

про вчинення 

корупційного 

правопорушення або 

вимагання (пропозицію, 

обіцянку, прохання) 

неправомірної вигоди 

4. Зменшилася частка 

осіб, які мали 

корупційний досвід 

  щороку порівняно з 2015 роком 

збільшується частка осіб, які: 

довіряють антикорупційним та 

іншим державним органам, 

уповноваженим на здійснення 

заходів із запобігання та протидії 

корупції 

усвідомлюють, що таке корупція та 

її наслідки 

не сприймають корупцію як спосіб 

розв'язання проблеми 

добровільно інформують про 

вчинення корупційного 

правопорушення або вимагання 

(пропозицію, обіцянку, прохання) 

неправомірної вигоди 

не мали корупційного досвіду 
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РОЗДІЛ 6 ФІНАСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 16 листопада 2011 р. № 1195 

 

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки 

державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним 

або комунальним установам чи організаціям  

 

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання 

корупції" Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, 

Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або 

комунальним установам чи організаціям, що додається. 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України 

від 8 грудня 2009 р. N 1337 "Про затвердження Порядку передачі подарунків, 

отриманих під час проведення офіційних заходів" (Офіційний вісник України, 

2009 р., N 96, ст. 3309). 

  

Прем'єр-міністр України                                           М. АЗАРОВ 
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ПОРЯДОК 

передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній 

Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним 

установам чи організаціям 

1. Цей Порядок установлює процедуру передачі особами, зазначеними у 

пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання 

корупції" (далі - уповноважені особи), дарунків, отриманих ними як подарунки 

державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або 

комунальним установам чи організаціям (далі - дарунок), у яких уповноважені 

особи працюють або які представляють (далі - орган). 

2. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, зобов'язана передати його 

органові протягом місяця. 

3. У разі подання уповноваженою особою підтвердних документів орган 

компенсує витрати, пов'язані з доставкою дарунка або сплатою митних зборів, у 

триденний строк після його передачі органові. 

4. Передача дарунка здійснюється в адміністративному приміщенні органу, про 

що складається акт приймання-передачі згідно з додатком. 

Уповноважена особа передає дарунок матеріально-відповідальній особі органу 

з одночасним складенням акта його приймання-передачі. 

Акт приймання-передачі дарунка складається у двох примірниках, що мають 

однакову юридичну силу. 

Один примірник залишається в органі та передається матеріально-

відповідальною особою до підрозділу, на який покладено ведення 

бухгалтерського обліку, а другий - в уповноваженої особи. 

5. Операції, пов'язані з передачею дарунка органові, відображаються в 

бухгалтерському обліку відповідно до законодавства. 

6. З метою оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його 

використання, місця та строку зберігання орган утворює комісію у складі не 

менш як трьох осіб, однією з яких є фахівець з оцінки майна. 

Положення про комісію затверджується керівником органу. 

Організаційною формою роботи комісії є засідання, яке проводиться протягом 

місяця з моменту передачі уповноваженою особою дарунка. 

Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах 

фахівців з питань оцінки вартості дарунка. 

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більшість 

її членів.Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

комісії.Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова і 

секретар комісії, та у триденний строк з дати його прийняття затверджується 

наказом керівника органу. 

7. Примірне положення про комісію затверджує Нацдержслужба. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України  

від 16 листопада 2011 р. № 1195 
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АКТ 

приймання-передачі дарунка N _______ 

м. __________________ ___ ____________ 20__ року 

Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі 

дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 

державним або комунальним установам чи організаціям від ___ ____________ 20__ р.  

N _________. 

Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної влади, Автономної Республіки Крим, 

територіальної громади, державної або комунальної установи чи організації (далі - орган) 

_____________________________________________________________________________________, 

                                                                                        (ініціали та прізвище) 

місце роботи _________________________________________________________________________, 

посада _______________________________________________________________________________, 

паспорт серії ______________ номер ______________, виданий ______________________________, 

що проживає за адресою ________________________________________________________________ 

та представляє орган на підставі _________________________________________________________, 

                                                                                                                                  (найменування документа) 

з однієї сторони, і матеріально-відповідальна особа органу ____________________________________ 

                                                                                                                                                                  (ініціали та 

прізвище) 

місце роботи _________________________________________________________________________, 

посада _______________________________________________________________________________, 

з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до зазначеної постанови  

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                          (ініціали та прізвище уповноваженої особи) 

передав (передала), а ___________________________________________________________________ 

                                                                                     (ініціали та прізвище матеріально-відповідальної особи 

органу) 

прийняв (прийняла) дарунок згідно з описом. 

1. Номенклатура _______________________________________________________________________ 

2. Якісні характеристики дарунка _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Кількість одиниць ___________________________________________________________________ 

4. Додаткові відомості __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Час передачі дарунка ____ годин ____ хвилин ___ ____________ 20__ року. 

Дарунок передав (передала) _____________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ініціали та прізвище) 

 

Дарунок прийняв (прийняла) М. 

П. 

_____________ _________________________ 

 

Додаток  

до Порядку 
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РОЗДІЛ 7 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 

 

Визначте будь ласка коло суб’єктів декларування. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» 

суб’єктами декларування є: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший 

заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр 

України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних 

органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, 

та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор 

України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених 

відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців 

строкової військової служби; 

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, 

дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі 

секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні 

засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій); 

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, 

державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи 

начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; 

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки 

України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної 

охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та 

державної політики у сфері державної митної справи; 

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 

ж) члени Центральної виборчої комісії; 

з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: 
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а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у 

пункті 1 частини першої цієї статті. 

Що слід розуміти під поняттям «члени сім’ї» при заповненні 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру?  

Згідно з пунктом 2 статті 3 Сімейного кодексу (СК) України, сім'ю 

складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають 

взаємні права та обов'язки. 

Відповідно до пункту 4 статті 3 СК України, сім'я створюється на підставі 

шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не 

заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» члени 

сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі 

повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші 

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають 

характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не 

перебувають у шлюбі. 

Які строки подання декларацїї про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру?  

Суб’єкти декларування  зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом 

заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається 

Національним агентством. 

Який термін перевірки декларацій? 

Відповідно до статті 50 ЗУ «Про запобігання корупції» повна перевірка 

декларацій здійснюється протягом дев’яноста днів з дня подання декларації і 

полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки 

задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак 

незаконного збагачення. 

Які повинні бути дії суб’єкта декларування у разі відкриття ним або 

членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента? 

ч. 1 статті 52 ЗУ «Про запобігання корупції»(далі Закон) визначає: у разі 

відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у 

десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у 

встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і 

місцезнаходження банку-нерезидента. 

ч.3 Закону порядок інформування Національного агентства про відкриття 

валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у 

майновому стані визначаються Національним агентством. 

Які гарантії державного захисту отримує особа, яка надає допомогу в 

запобіганні корупції? 

Стаття 53 ЗУ «Про запобігання корупції» Державний захист осіб, які 

надають допомогу в запобіганні і протидії корупції 
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1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - 

особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є 

достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою. 

2. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, 

перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, 

здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, 

або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення 

вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути 

застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від 

протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". 

3. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до 

звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку 

керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, 

атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення 

заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з 

повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою. 

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, 

крім випадків, встановлених законом. 

4. Національне агентство, а також інші державні органи, органи влади 

Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують 

умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону 

іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, 

засоби електронного зв’язку. 

5. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене 

працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). 

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та 

порядок їх розгляду визначаються цим Законом. 

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає 

розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, 

містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає 

перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у 

вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, 

неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують 

термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. 

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення 

вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо 

припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення 

винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак 

кримінального або адміністративного правопорушення також інформує 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

6. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закону 

у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної 

політики у цій сфері. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
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7. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, 

юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання 

інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних 

підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо 

припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його 

вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. 

Які гарантії державного захисту отримує особа, яка надає допомогу в 

запобіганні корупції? 

Відповідно до статті 56 ЗУ «Про запобігання корупції» спеціальна перевірка не 

проводиться щодо: 

1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати 

України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів; 

2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб 

офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, 

передбаченими штатами воєнного часу; 

3) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та 

призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в 

межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в 

інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, 

органах місцевого самоврядування; 

4) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що 

припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших 

органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що 

припиняються; 

5) осіб при розгляді питання про включення їх до списку народних 

засідателів або присяжних. 

Які гарантії державного захисту отримує особа, яка надає допомогу в 

запобіганні корупції? 

Протягом десяти років забороняється окремим фізичним особам обіймати 

певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування. 

 

 

 

 

 



 
302 

РОЗДІЛ 8 

Тестові завдання для контролю, самоконтролю, самопідготовки та 

підготовки особового складу Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка щодо знання статей 

Закону України «Про запобігання корупції», Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України. 

 

ВАРІАНТ 1 

1. Корупція – це : 

А) надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей; 

Б) використання особою,наданих їй службових повноважень та пов'язаних із 

цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди; 

В) використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 

ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 

осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 

особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити 

цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень 

чи пов’язаних з ними можливостей 

2. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за 

адміністративне корупційне правопорушення направляється відповідному 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові 

підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, 

власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення 

питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, 

усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо 

інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що 

сприяли вчиненню цього правопорушення у: 

А) у триденний строк з дня набрання нею законної сили; 

Б) у п’ятиденний строк з дня набрання нею законної сили;  

В) у десятиденний строк з дня набрання нею законної сили.  

3. Згідно Закону України «Про запобігання корупції» близькі особи – це  

А) особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні 

права та обов’язки із суб’єктом, уповноваженим на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із 

суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно 
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проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених 

умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, 

правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач 

чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або 

піклуванням згаданого суб’єкта; 

Б) подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, 

усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним 

побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом; 

В) подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, 

усиновлені. 

4. Яким чином проявляється участь громадськості в заходах щодо 

запобігання корупції? 

А) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань 

запобігання корупції; 

Б) уживати заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 

конфлікту інтересів; 

В) втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування або посадових осіб. 

5.Військова посадова особа – це: 

А) військовослужбовець, який постійно обіймає посаду, пов’язану з 

виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків 

Б) військовослужбовець, який постійно чи тимчасово обіймає посаду, пов’язану 

з виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або який спеціально уповноважений на виконання таких обов’язків 

згідно законодавства 

В) військовослужбовець, який постійно обіймає спеціальну посаду та виконує 

спеціальні обов’язки згідно законодавства 
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ВАРІАНТ 2 

1. Сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності для 

військовослужбовців Збройних сил України відбувається: 

А) без обмежень; 

Б) заборонено; 

В) заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики 

із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України. 

2.Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що:  

А) в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян 

Б) у десять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян 

В) у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян 

Г) у три і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян 

3. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік військовослужбовці подають: 

А) щорічно до 1 травня; 

Б) щорічно до 1 квітня; 

В) не подають. 

4. Під вимаганням неправомірної вигоди слід розуміти:  

А) вимогу щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або 

бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, 

службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або 

умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з 

метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів 

Б) вимагання службовою особою неправомірної вигоди з погрозою вчинення 

або невчинення дій, які можуть  завдати  шкоди правам чи законним інтересам 

того,  хто надає  неправомірну вигоду 

В) умисне  створення службовою особою умов,  за яких особа вимушена 

надати неправомірну вигоду з метою запобігання  шкідливим  наслідкам  щодо  

своїх  прав  і   законних інтересів 

5. Адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення може бути накладено: 

А) протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня 

його вчинення  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Б) протягом шести місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня 

його вчинення 

В) протягом одного місяця з дня його вчинення 

 

 

ВАРІАНТ 3 

1. Корупційне правопорушення – це: 

А)умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом установлено 

кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну 

відповідальність 

Б) діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність; 

В) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом установлено 

тільки кримінальну відповідальність. 

2. Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час 

проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, органів внутрішніх 

справ і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за 

вчинення корупційних правопорушень за: 

А) Кримінальним кодексом України; 

Б) Кодексом України про адміністративні правопорушення; 

В) Кодексом адміністративного судочинства України. 

3. Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про 

запобігання корупції", або умисне неподання суб'єктом декларування 

зазначеної декларації - 

А) виправними роботами на строк до трьох років або обмеженням волі на строк 

до шести років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Б) карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
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В) виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк 

до чотирьох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з 

позбавленням права обіймати певні посади; 

Г) позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до шести років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

4. Реальний конфлікт інтересів це: 

А) суперечність між особистими інтересами особи та її службовими 

повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, а також вчинення чи не вчинення дій під 

час виконання наданих їй службових повноважень 

Б) суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших осіб 

В) суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи 

представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 

виконання зазначених повноважень 

5. У який термін проводиться спеціальна перевірка особи, яка претендує 

на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування? 

А) п'ятнадцятиденний строк 

Б) місячний строк 

В) двадцятип’ятиденний строк 
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РОЗДІЛ 9 

Відповіді на тестові завдання для контролю, самоконтролю, 

самопідготовки та підготовки особового складу Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо 

знання статей Закону України «Про  запобігання корупції», Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу 

України. 

 

ВАРІАНТ 1 

1. Корупція – це : 

А) надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей. 

Б) використання особою,наданих їй службових повноважень та пов'язаних із 

цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди; 

В) використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 

ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 

осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 

особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити 

цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень 

чи пов’язаних з ними можливостей;(ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції») 

2. Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за 

адміністративне корупційне правопорушення направляється відповідному 

органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові 

підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, 

власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення 

питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, 

усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо 

інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що 

сприяли вчиненню цього правопорушення у: 

А) у триденний строк з дня набрання нею законної сили;( ч. 6 ст. 285 КУпАП) 

Б) у п’ятиденний строк з дня набрання нею законної сили;  

В) у десятиденний строк з дня набрання нею законної сили.  

3. Згідно Закону України «Про запобігання корупції» близькі особи – це  

А) особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні 

права та обов’язки із суб’єктом, уповноваженим на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із 

суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно 

проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених 

умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, 
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правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач 

чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або 

піклуванням згаданого суб’єкта; ;( ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції») 

Б) подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, 

усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним 

побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктомВ) подружжя, діти, 

батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені. 

4. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції: 

А) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань 

запобігання і протидії корупції;(п. 4 ч.1 ст. 21 ЗУ «Про запобігання корупції») 

Б) уживати заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 

конфлікту інтересів; 

В) втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування або посадових осіб. 

5.Військова посадова особа – це: 

А) військовослужбовець, який постійно обіймає посаду, пов’язану з 

виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків; 

Б) військовослужбовець, який постійно чи тимчасово обіймає посаду, пов’язану 

з виконанням організаційно - розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або який спеціально уповноважений на виконання таких обов’язків 

згідно законодавства;(Наказ Міністра оборони України від 08.11.2011 № 686 

Інструкція про порядок надання доповідей і донесень про злочини, 

порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні 

правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у 

Міністерстві оборони України та Збройних Силах України») 

В) військовослужбовець, який постійно обіймає спеціальну посаду та виконує 

спеціальні обов’язки згідно законодавства. 
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ВАРІАНТ 2 

1. Сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності для 

військовослужбовців Збройних сил України: 

А) без обмежень; 

Б) заборонено; 

В) заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики 

із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України.( п. 1 ч.1 ст. 25 ЗУ «Про 

запобігання корупції») 

Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що:  

А) в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян (ст. 368 Кримінального кодексу України) 

Б) у десять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян 

В) у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян 

Г) у три і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян 

 3. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік військовослужбовці подають: 

А) щорічно до 1 травня; 

Б) щорічно до 1 квітня;( ст.45 ЗУ «Про запобігання корупції») 

В) не подають. 

4. Під вимаганням неправомірної вигоди слід розуміти:  

А) вимогу щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або 

бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, 

службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або 

умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з 

метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів 

(ст..354 Кримінального кодексу України)  

Б) вимагання службовою особою неправомірної вигоди з погрозою вчинення 

або невчинення дій, які можуть  завдати  шкоди правам чи законним інтересам 

того,  хто надає  неправомірну вигоду 

В) умисне  створення службовою особою умов,  за яких особа вимушена 

надати неправомірну вигоду з метою запобігання  шкідливим  наслідкам  щодо  

своїх  прав  і   законних інтересів 

Г) вимагання службовою особою неправомірної вигоди з погрозою вчинення 

з використанням влади чи службового становища дій, які можуть завдати 

шкоди правам чи законним інтересам того, хто надає неправомірну вигоду або 

умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена надати 

неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх 

прав і законних інтересів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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5. Адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення може бути накладено: 

А) протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня 

його вчинення  (ст. 38 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення) 

Б) протягом шести місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня 

його вчинення 

В) протягом одного місяця з дня його вчинення 

Г) протягом двох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня 

його вчинення 
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ВАРІАНТ 3 

1. Корупційне правопорушення – це 

А) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом установлено 

кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну 

відповідальність;  

Б) умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб'єктами 

відповідальності за корупційні правопорушення , за яке законом установлено 

тільки кримінальну відповідальність. 

В) діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність (ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції») 

2. Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти під час 

проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, органів внутрішніх 

справ і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за 

вчинення корупційних правопорушень за: 

А) Кримінальним кодексом України; 

Б) Кодексом України про адміністративні правопорушення;(ст. 15 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення) 

В) Кодексом адміністративного судочинства України. 

3. Подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про 

запобігання корупції", або умисне неподання суб'єктом декларування 

зазначеної декларації - 

А) виправними роботами на строк до трьох років або обмеженням волі на строк 

до шести років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

Б) карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права 

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

(ст.366 Кримінального Кодексу України) 

В) виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк 

до чотирьох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з 

позбавленням права обіймати певні посади; 

4. Реальний конфлікт інтересів це: 

А) суперечність між особистими інтересами особи та її службовими 

повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або 
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неупередженість прийняття рішень, а також вчинення чи не вчинення дій під 

час виконання наданих їй службових повноважень 

Б) суперечність між особистими інтересами особи та інтересами інших осіб 

В) суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи 

представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 

виконання зазначених повноважень (ст.1 ЗУ «Про запобігання корупції») 

5. У який термін проводиться спеціальна перевірка особи, яка претендує 

на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування? 

А) п'ятнадцятиденний строк 

Б) місячний строк 

В) двадцятип’ятиденний строк (ст.57 ЗУ «Про запобігання корупції») 
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РОЗДІЛ 10 

Критерії оцінки 

Оцінка знань проводиться за чотирибальною шкалою. 

5 правильних відповідей – відмінно. 

4 правильні відповіді – добре. 

3 правильні відповіді – задовільно. 

0-2 правильні відповіді – незадовільно. 

Ключі до тестових завдань 

Варіант 1 Варіант 3 

1-В 1-Б 

2-А 2-Б 

3-А 3-Б 

4-А 4-В 

5-Б 5-В 

 

Варіант 2 

1-В 

2-А 

3-Б 

4-А 

5-А 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ-ВИКОРИСТАНІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПОСІБНИКУ 

№ Нормативно-правові акти стр. 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами (Витяг) 8 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (Витяг) 17 

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III із змінами (Витяг) 39 

4. Закон України  «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII 54 

5. Закон України  «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VI 137 

6. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698VII 154 

7. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII 

198 

8. Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 року № 808/2014 226 

9. Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 року  

№ 217/2015 

230 

10. Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції від 2 липня 2014 р. № 647-

р 

231 

11. Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції від 18 березня 2015 р. № 

118 

239 

12. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265 

240 

13. Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці  

Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям,  

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195 

300 
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ВОЄННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 

(електронне видання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


