
                                             ( АБ ) — правоохоронний орган з широкими 
силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення 
та розкриття корупційних злочинів. 

Національне бюро утворене Президентом України 16 квітня 2015 року.  
Директор Бюро - Артем Ситник. 

Національне бюро: 

1. здійснює оперативно-розшукові заходи;  
2. здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених 

законом до його підслідності, а також інших, визначених законом;  
3. проводить перевірку на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування;  
4. вживає заходи щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути 

предметом конфіскації, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого 
майна, на яке накладено арешт;  

5. взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та 
іншими суб'єктами для виконання своїх обов'язків;  

6. здійснює інформаційно-аналітичну роботу;  
7. забезпечує особисту безпеку працівників Національного бюро та інших визначених 

законом осіб;  
8. забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності співпрацю із особами, які 

повідомляють про корупційні правопорушення;  
9. звітує про свою діяльність та інформує суспільство про результати своєї роботи;  
10. здійснює міжнародне співробітництво.  

             г   с в  з        з     г   я          (НАЗК) — центральний орган 
виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та 
реалізує державну антикорупційну політику. Створення Національного агентства 
передбачене Законом України «Про запобігання корупції», прийнятим 14 жовтня 2014 
року.  

Національне агентство з питань запобігання корупції має превентивну функцію, зокрема 
щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої 
інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою 
Голова Агентства — Наталія Корчак. 

На Національне агентство покладаються такі функції: 

проведення аналізу:  

o 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;  

o 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;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


3. підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів 
України проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної 
політики;  

4. підготовка пропозицій щодо формування та реалізації 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, в тому числі підготовки та виконання антикорупційних 
програм;  

8. здійснення 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 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. внесення керівникам державних органів, органів влади Автономної Республіки 
Крим, органів місцевого самоврядування, в яких передбачена наявність 
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції, подань щодо призначення керівників уповноважених 
підрозділів (уповноважених осіб);  

14. 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;  

15. 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;  

16. 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;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9


17. інформування громадськості про здійснювані заходи щодо запобігання корупції, 
реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного 
ставлення до корупції;  

18. залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної 
політики;  

19. 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;  

20. обмін інформацією з компетентними органами та іноземних держав та 
міжнародними організаціями;  

21. інші повноваження, визначені законом.  

        з  в                                 — в Україні — самостійний структурний 
підрозділ Генеральної прокуратури України, на який покладається: 

1. здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-
розшукової діяльності досудового розслідування Національним антикорупційним 
бюро України;  

2. підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;  
3. представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених законом і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією 
правопорушеннями.  

Керівник — Назар Холодницький. 

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо 

Генеральному прокурору України , є його заступником за посадою.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

