
Антикорупційне законодавство України
20 вересня 2017 року

Національна академія внутрішніх справ

Антикорупційне законодавство та його застосування



Історіографія поняття корупції



Мойсей : « Дарів не приймай, бо дари сліпими 
роблять зрячих і перекручують справи праведних»



Пророк Моххамед застерігав, 
що Аллах прокляне всіх, хто 

дає і бере хабарі.



Китайський реформатор Ванг Анши 
(1021-1086) називав два джерела 

корупції: погані закони та погані люди



У стародавній Індії Каутилья, 
головний міністр імператора 

Чандрагупта Маурія 
перерахував 40 видів 

присвоєння урядовцями 
державного прибутку



Соггі — це обов’язкова причетність 
кількох представників однієї зі сторін до 

однієї справи, а rumpere — 
порушувати, ламати, пошкоджувати, 

скасовувати. 
Утворився самостійний термін — 

соrrumреrе, що передбачає участь у 
діяльності кількох (не менше двох) осіб, 

мета яких полягає у «псуванні», 
«руйнуванні», «пошкодженні» 

нормального розвитку судового процесу 
або процесу управління справами 

суспільства



У 1648 році  у МОСКВІ відбувся бунт антикорупційної 
спрямованості і закінчився перемогою москвичів: 
частина міста згоріла разом з чималою кількістю 

мирних мешканців, а заодно царем були віддані на 
розтерзання юрбі два корумповані «міністри» — глава 

Земського наказу Плещеєв і глава Пушкарського 
наказу Траханіотів.



Рівень корупції в Україні 
характеризується як такий, що загрожує 

національній безпеці країни та 
ускладнює вирішення проблеми 
національної єдності Української 

держави . 



 МІЖНАРОДНІ АКТИ 

Конвенція ООН проти корупції (підписана 
11.12.03 та ратифікована від 18.10.06
№ 251-V) 

9 грудня – Міжнародний день боротьби 
проти корупції 

Цивільна конвенція про боротьбу з 
корупцією (підписана 04.11.99 та 
ратифікована від16.03.05 № 2476-ІV) 

Кримінальна конвенція про 
боротьбу з корупцією (підписана 

27.01.99 та ратифікована від 18.10.06 № 252-V) 



1. Закон України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2016- 2017 
роки

2. Закон України «Про Національне 
антикорупційне бюро України»

3. Закон України « Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
визначення кінцевих вигодоодержувачів 
юридичних осіб та публічних діячів»

4. Указ Президента  №808/2014 «Про 
Національну раду з питань антикорупційної 
політики»



ЗапобіганняЗапобігання



Закон України «Про 
запобігання корупції»

 Прийнято 14 жовтня 2014 року;
 Набув чинності 26 жовтня 2014 року;
 Введено в дію 26  квітня 2015 року
 Внесені зміни 28.12.2014 року

         12.02.2015 року

Ст. 1. Закону визначає, що спеціально 
уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - 
органи прокуратури, Національної поліції, 
Національне антикорупційне бюро України, 
Національне агентство з питань запобігання корупції;



Спеціальні уповноважені суб'єкти у 
сфері протидії корупції

Національне 
антикорупційне 

бюро  

Органи 
Національної  

поліції 

Органи 
прокуратури

Національне 
агентство з питань 

запобігання 
корупції   



 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З 
ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  

 Центральний орган
 виконавчої влади 

із спеціальним 
статусом 

Колегіальний орган із 5 членів

Утворюється 
Кабінетом 
Міністрів  
України 

Чисельність 
затверджується 

Кабінетом 
Міністрів 
України



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.





   Повноваження Нацагентства

розроблення проектів Антикорупційної стратегії та 
державної програми з її виконання,
моніторинг, координація та оцінка 

ефективності її виконання  

формування та реалізація 
антикорупційної політики, розроблення 

проектів нормативно-правових 
актів з цих питань 

забезпечення ведення Єдиного 
державного реєстру декларацій



   Повноваження Нацагентства

здійснення повної 
перевірки декларацій

здійснення моніторингу 
способу життя 

суб'єктів декларування



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.

………………………………….

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.



 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ 
БЮРО УКРАЇНИ 

 

Державний 
правоохоронний орган 

Склад: центральне та 
7 територіальних управлінь 

Утворюється 
Президентом 

України 

Чисельність :
не більше 
700 осіб 



 ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО 

 
Протидія корупційним правопорушенням, 
які вчинені вищими посадовими особами

на публічній службі. Досудове розслідування 

Державні
службовці 

кат. «А»,
ПОМС 1-2 кат. 

посад

Особи, 
які займають 

особливо 
відповідальне 

становище 

Розмір 
предмета 
злочину 

або завдана 
шкода на суму 
в 500 і більше 

разів мінім.
зарплати



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;



Корупція

хабар
Неправомірна 

вигода
Обіцянка 

Пропозиція
Прийняття
одержання

Ст. 45 ККУ

Ст.368
ККУ

Ст.369
ККУ

Суб'єкт, ст.3 

Використовує надані 
службові повноваження чи

пов'язаних з ними 
можливостей



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;



корупційне 
правопорушення 

 діяння, що містить ознаки корупції, 
 вчинене особою, зазначеною у статті 3 

цього Закону,
 за яке законом встановлено кримінальну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову 
відповідальність;



   
   

   

Стаття 22. Обмеження щодо використання 
службових повноважень чи свого становища

Використовувати 
свої службові повноваження (можливості) 

для одержання неправомірної вигоди

Використовувати 
державне чи комунальне 

майно або кошти
 в приватних інтересах  



Правопорушення, 
пов'язане 

з корупцією

Корупційне 
правопорушення 

Діяння, 
що містить 

ознаки корупції
(Кримінальна, дисциплінарна, 

цивільно-правова)

Діяння, 
що не містить 
ознак корупції, 
але порушує 

вимоги цього Закону

  (Кримінальна, адміністративна, 
дисциплінарна, 

цивільно-правова.)   



Подарунок

- грошові кошти або інше майно, 
переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, які 

надають/одержують безоплатно 
або за ціною, нижчою мінімальної 

ринкової



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;

-

ПОДАРУНОК - 
грошові кошти або 
інше майно, 
переваги, пільги, 
послуги, 
нематеріальні 
активи, які 
надають/одержують 
безоплатно або за 
ціною, нижчою 
мінімальної ринкової



Обмеження щодо одержання 
подарунків

1. Повна заборона
2. Обмежена заборона
3. Без обмежень



   
   

   

Забороняється безпосередньо або 
через інших осіб 

вимагати, просити, одержувати подарунки

у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків

від підпорядкованих осіб



Пряме підпорядкування

Залежність підлеглої 
особи від її керівника 

Застосування 
заохочень, 

стягнень

Прийняття
(участь у 

прийнятті)  
 роботу, 

звільнення 
з роботи 

надання 
вказівок, 
доручень,

 контролю Їх
 виконання

через 



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.



Стаття 23. Обмеження щодо одержання 
подарунків (продовження)

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 прожитковий мінімум, встановлений 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.



Стаття 23. Обмеження щодо 
одержання подарунків

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.



Отримання подарунку без 
обмеження

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.



 БЛИЗЬКІ ОСОБИ
чоловік, дружина, діти, батьки, вітчим, 
мачуха, пасинок, падчерка, рідні брат,

 сестри, дід, баба, онуки, прадід, прабаба, 
правнуки, зять, невістка, тесть, теща, 

свекор, свекруха, усиновлювачі, 
усиновлені, опікун, піклувальник, 

особа під опікою
інші особи, які спільно проживають, 

пов'язані спільним побутом і 
взаємні права та обов'язки із суб'єктом

(можуть не перебувати у шлюбі).
Характер прав (обов'язків) – сімейний!!! 



Стаття 24. Запобігання одержанню 
неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними
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.



Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної 
вигоди або подарунка та поводження з ними

2. Якщо особа……… 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.



Стаття 24. Запобігання одержанню 
неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ними

3. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані 
чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх 
передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у 
сфері протидії корупції.

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

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.



Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності 

(продовження)
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 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.



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 27. Обмеження спільної роботи 
близьких осіб (продовження)

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.



ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ 
ІНТЕРЕСІВ

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;

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 28. Запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів

1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 
зобов’язані:

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.



Стаття 28. Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів

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.



Стаття 28. Запобігання та 
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.

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.



ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС 
Майновий чи немайновий інтерес 

Через членство
 або діяльність 
в громадських, 

політичних, 
релігійних 
чи інших 

організаціях

Особисті, 
сімейні, 

дружні,інші 
позаслужбові

стосунки 
з особами 

зумовлений  

у тому 
числі 



У разі виникнення конфлікту 
інтересів   

Не пізніше наступного 
робочого дня 

повідомити (бажано письмово)
безпосереднього керівника або

Національне агентство

Терміново вжити 
заходів щодо 

усунення таких обставин



   
   

   

Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів    

Не вчиняти дій та 
не приймати рішень 
в умовах реального 
конфлікту інтересів 



 
ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ 
Усунення особи від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення 
Зовнішній контроль за діями особи

Переведення на іншу посаду 

Перегляд обсягу 
службових повноважень  

Обмеження доступу до інформації 

Звільнення 



 
ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ 
   Усунення особи від виконання завдання 

чи вчинення дій, прийняття рішення 

Здійснюється 
за рішенням керівника, 
якщо конфлікт інтересів 

не має постійного характеру   



Стаття 29. Заходи зовнішнього та 
самостійного врегулювання конфлікту 

інтересів
 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.



Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного 
врегулювання конфлікту інтересів

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.



Фінансовий контроль



Фінансовий контроль

До 1 квітня
 

за минулий рік

шляхом заповнення на сайті 
Національного агентства 

подача декларації 
за встановленою формою 

Єдиний державний 
реєстр декларацій 



 ЧЛЕНИ СІМ’Ї

 особи, які перебувають у шлюбі

діти, (у т.ч. повнолітні),
 батьки, опікуни,піклувальники, 

особи під опікою, інші особи за умов: 
спільне проживання, спільний побут; 

взаємні права та обов’язки
(можуть не перебувати у шлюбі).

Характер прав (обов'язків)
 – сімейний !!!



Фінансовий контроль

Після звільнення –  
подача ще один раз декларації  

При звільненні подача декларації 
за неохоплений раніше період  

При отриманні доходу, 
придбання майна на суму 
50 і більше мін. зарплат – 

повідомлення Нацагентство  



Правильність та повнота 
заповнення  

     ВИДИ КОНТРОЛЮ ДЕКЛАРАЦІЙ

Логічний та арифметичний контроль 

Факт своєчасності подання  

Повна перевірка декларації 



Відповідальність 

Кримінальна
(розділ
ХVІІ КК) 

Адміністративна  
(глава 13-А

КУпАП)

Дисциплінарна
 (ст. 65 Закону)

Цивільно-правова
(ст. 66-69 Закону)

Реєстр 
корупціонерів

А ТАКОЖ 
ЗВІЛЬНЕННЯ
З РОБОТИ, 

за 
рішенням 

суду  
обмежень 



 Кримінальна  
відповідальність за 

корупційні правопорушення 
та пов’язані з корупцією, 

встановлена 
Розділом ХVІІ ККУ

  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 



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, -

арешт на строк до шести місяців;

обмеження волі на строк до трьох років;

 позбавлення 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.

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.



Кримінальний кодекс України 
Стаття 366-1. Декларування 
недостовірної інформації

   Подання завідомо недостовірних 
відомостей у декларації або умисне 
неподання декларації:

  штраф від двох тисяч п’ятисот до трьох 
тисяч НМДГ

   громадські роботи на строк від ста 
п’ятдесяти до двохсот сорока годин\

   позбавлення волі на строк до двох років 
з обмеженням зайняття посад до 3 років 

   ПОХИБКА – на суму понад 250 МЗП 



Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою 
особою

….

 4. Діяння, передбачене частинами першою, другою 
або третьою цієї статті, предметом якого була 
неправомірна вигода в особливо великому розмірі 
(500 і 500+ НМДГ), або вчинене службовою 
особою, яка займає особливо відповідальне 
становище: 

   позбавлення 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. 



Стаття 368-2. Незаконне збагачення 

 Набуття посадовцем у власність активів у 
значному розмірі (понад 1000 НМДГ), законність 
підстав набуття яких не підтверджено доказами: 
позбавлення волі до 2 р. та обмеження зайняття 
посад – до 3 р. з конфіскацією майна 

Якщо особа займає відповідальне становище - 
позбавлення волі до 5 р. та обмеження зайняття 
посад – до 3 р. з конфіскацією майна 

Якщо особа займає особл. відповідальне 
становище – позбавлення волі до 10 р. та 
обмеження зайняття посад – до 3 р. з 
конфіскацією майна



Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди служб. особі
Пропозиція чи обіцянка служб. особі надати їй або 
третій особі неправомірну вигоду... – штраф від 500 
до 750 НМДГ або обмеженням чи позбавлення волі 
на строк від 2 до 4 років
Повторно – позбавлення волі на строк 
від 3 до 6 років із штрафом від 500 до 1000 НМДГ, з 
конфіскацією або без такої   

Теж саме особі з відповідальн. становищем – 
позбавлення волі на строк від 4 до 8 років, з 
конфіскацією або без такої 
Теж саме особі з особл. відповід. становищем – 
позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з 
конфіскацією або без такої  



Стаття 369-2. 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 посадовцем – штраф від 200 
до 500 НМДГ або обмеження волі на строк від 2 
до 5р., або позбавлення волі на строк до 2 р.

   Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди для себе чи третьої особи 
за вплив на прийняття рішення посадовцем – 
штраф від 750 до 1000 НМДГ або позбавленням 
волі на строк від 2 до 5 р.

   Теж у поєднанні з вимаганням такої вигоди - 
позбавлення волі на строк від 3 до 8р. з 
конфіскацією майна   



Стаття 370. Провокація підкупу
  Провокація підкупу, тобто дії службової особи 

з підбурення особи на пропонування, 
обіцянку чи надання неправомірної вигоди 
або прийняття пропозиції, обіцянки чи 
одержання такої вигоди, щоб потім викрити 
того, хто пропонував, обіцяв, надав 
неправомірну вигоду або прийняв 
пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду 
- обмеженням волі на строк до п'яти років 
або позбавлення волі на строк від 2
до 5 років зі штрафом від 250 до 500  НМДГ.

  Теж вчинене службовою особою 
правоохоронних органів – позбавлення волі 
на строк від 2 до 5 років зі штрафом від 250 
до 500  НМДГ 



 Адміністративна 
відповідальність за 

правопорушення, пов’язані з 
корупцією, встановлена 

Главою 13-А КУАП
  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 



Кодекс України про адмін. 
правопорушення 

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

Стаття 172-5.    Порушення 
встановлених законом обмежень 
щодо одержання подарунків

Стаття 172-6.    Порушення вимог 
фінансового контролю



Стаття 172-6.    Порушення вимог 
фінансового контролю

   Несвоєчасне подання без поважних причин 
декларації: штраф від 50 до 100 НМДГ

   Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення 
про відкриття валютного рахунка або суттєві 
зміни щодо майна: штраф від 100 до 200 
НМДГ

   Подання завідомо недостовірних відомостей: 
штраф від 1000 до 2500 НМДГ

   ПОХИБКА – на суму від 100  до 250 МЗП



Кодекс України про адмін. 
правопорушення 

Стаття 172-7.   Порушення вимог щодо 
запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів

Стаття 172-8. Незаконне використання 
інформації, що стала відома особі у 
зв'язку з виконанням службових 
повноважень 

Стаття 172-9.    Невжиття заходів щодо 
протидії корупції 



3.Склад корупційного 
правопорушення

        4. Вид покарання (стягнення)

  Цілодобовий доступ до Реєстру 
корупціонерів

5. Спосіб вчинення 
дисциплінарного проступку

6.Вид дисциплінарного стягнення   

1. Прізвище, ім’я, по батькові 
     2. Місце роботи на посада



ДЯКУЮ ЗА УВАГУДякую за увагу!
Завжди готовий 

допомогти
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