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ЗАПОБІГАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ В МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ 

АДМІНІСТРАЦІЯХ  

ВСТУП 
Одним із важливих аспектів державної правової політики в Україні є 

реформування системи запобігання і протидії корупційним правопорушенням, які 

вчинені посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, та становлять загрозу суспільству і  національній 

безпеці України.   

Серед пріоритетів Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" схваленої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, передбачено 

проведення  комплексу реформ, в тому числі антикорупційної, а також реформ 

судової та правоохоронної систем, запровадження електронного врядування з 

метою підвищення прозорості діяльності органів публічної влади та її оновлення. 

Метою рекомендацій є ознайомлення працівників з основними положеннями 

Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, 

який вступив в силу з 26 квітня 2015 року.  

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи 

запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних 

антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних 

правопорушень. 

Запорукою успішного виконання завдань із мінімізації проявів корупції є 

забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як 

представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і 

суспільством в цілому. 

З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством 

превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової 

обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їх основних прав і свобод у 

повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого 

ставлення до проявів корупції. 

 

1. Законодавчі основи запобігання і виявлення корупції. 
Основним антикорупційним нормативно-правовим актом в Україні є Закон 

України «Про запобігання корупції». До актів, що утворюють основу 

антикорупційного законодавства України, належать: 

 Конституція України; 

 Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 

жовтня 2006 року № 251-V); 

 Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована 

Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-IV); 

 Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією 

(ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V); 

 Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу 

з корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 року № 

253-V); 
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  Закон України від 01.07.11 № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії 

корупції";  

 Закон України від 19.11.12 №3207-VI "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення ";   

 Указ Президента України від 01.02.08 №80/2008 "Про деякі заходи щодо 

вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної 

політики"; 

 Закон України від 18.10.06 №253-V "Про ратифікацію Додаткового 

протоколу Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією"»;   

 Закон України від 18.10.06 №252-V "Про ратифікацію Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією";  

 Закон України від 14.10.2014  № 1698-VII  "Про Національне   

антикорупційне бюро України";  

 Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції";  

 Закон України  від 14.10.2014 № 1699-VII "Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-

2017 роки";  

 Закон України від 14.10.2014 № 1701-VII "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів 

юридичних осіб та публічних діячів";  

 Закон України від 12.02.2015  № 198-VIII "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного 

антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань 

запобігання корупції";  

 Розпорядження Київського міського голови від 27.02.2015 №96  "Про 

утворення Антикорупційної ради при Київському міському голові"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265 "Про 

затвердження Державної програми   щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні  (Антикорупційної стратегії) 

на 2015—2017 роки"; 

 Кримінальний кодекс України; 

 Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

 Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань 

запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706; 

 Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

13 червня 2000 року № 950. 

 

Спеціальні норми щодо запобігання і виявлення корупції також визначені 

актами законодавства, якими врегульовано діяльність окремих державних органів, 

служб тощо (в частині визначення їх статусу, функцій, процедур, тощо). Такі 

норми є важливими з огляду на те, що вони утворюють превентивні механізми 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/ed20120601
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/ed20120601
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3207-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3207-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3207-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/2008
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/2008
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80/2008
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/253-16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/253-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/252-16
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/252-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1701-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/198-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/198-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/198-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/198-19
https://kievcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%93-96-27022015.PDF
https://kievcity.gov.ua/done_img/f/%D0%A0%D0%9A%D0%9C%D0%93-96-27022015.PDF
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248147826
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248147826
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248147826
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248147826
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248147826
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неналежної поведінки посадовців. У цій частині національне законодавство є 

динамічним, воно постійно вдосконалюється і розвивається. 

 

2. Визначення основних термінів. 
У статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» наведені наступні 

визначення: 

- 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; 

- неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не 

грошового 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 
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може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або 

на вчинення чи не вчинення 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 не 

вчинення дій під час виконання зазначених повноважень; 

- 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; 

- виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, 

селищні, міські голови. 

 

3. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення. 

Закон України «Про запобігання корупції» передбачає вичерпний перелік 

осіб, що визнаються суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення. 

Такий перелік дозволяє окреслити не лише тих, хто може понести 

відповідальність за відповідні порушення, а й осіб, які зобов'язані виконувати 

встановлені законодавством антикорупційні обмеження та обов'язки. 

Відповідно до статті 3 вказаного закону суб'єктами відповідальності за 

корупційні правопорушення 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 
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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; 

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 
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або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, 

організацією, - у випадках, передбачених цим Законом. 

Для працівників, що за посадою чи відповідно до своїх повноважень пов'язані 

з державною чи комунальною сферою, важливо чітко ідентифікувати себе з 

переліченими у Законі категоріями суб'єктів відповідальності. Практика 

застосування антикорупційного законодавства показує існування певних 

складнощів такої ідентифікації. 

Наприклад, складним виявилось віднесення тих чи інших працівників 

державних чи комунальних установ та організацій до таких суб'єктів, як 

«посадові особи юридичних осіб публічного права», тобто групи осіб, які 

прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи органів 

місцевого самоврядування. 

Головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в 

неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій. 

Відповідно до судової практики, яка склалася і знайшла своє відображення у 

відповідному узагальненні Верховного Суду України ( постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у 

справах про хабарництво») організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки 

по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, 

ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, 

в установах чи організаціях незалежно від форм власності.  

Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, 

установ і організацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів 

(начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх 

заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири 

тощо). У той же час під адміністративно-господарськими обов'язками 

розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, 

колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, 

переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі 

повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників адміністративно-

господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, 

магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів 

підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо; 

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 81 Цивільного 

кодексу України юридична особа публічного права створюється розпорядчим 

актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 

4. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції . 

До спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції відповідно 

до ст.1 закону віднесено -  органи прокуратури, Національної поліції, Національне 

антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання 

корупції. 
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5. Національне агентство з питань запобігання корупції. 

В статті 4 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що 

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. 

Національне агентство, у межах, визначених цим та іншими законами, є 

відповідальним перед Верховною Радою України і підконтрольним їй та 

підзвітний Кабінету Міністрів України. 

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. 

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. 

Національне агентство є правомочним з моменту призначення більше 

половини його загального кількісного складу. 

 

ІІ. Превентивні антикорупційні механізми. 

Законодавством встановлено низку положень, що за змістом є обмеженнями 

та заборонами певних видів поведінки посадових осіб, а за своїм призначенням це 

- засоби запобігання корупції. Такі положення необхідно знати, розуміти та 

дотримуватись у своїй повсякденній діяльності.  

Крім того, законодавство встановлює низку вимог та процедур, спрямованих 

на запобігання корупції. Усі ці інструменти становлять комплекс 

антикорупційних механізмів, які виступають «бар'єрами» на шляху вчинення 

корупційних правопорушень. 

 

2.1. Обмеження щодо використання службового становища. 

Використання посадового становища не може відбуватись всупереч 

публічним інтересам задля особистої вигоди. 

Вимогами статті 22 закону встановлено низку обмежень щодо використання 

суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення своїх службових 

повноважень чи свого становища. Зокрема 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. 
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Такі обмеження поширюються на визначене частиною першою статті 3 

Законом коло осіб, до яких належать: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

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. 

 

2.2. Обмеження щодо одержання подарунків. 

Особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, відповідно до вимог статті 23 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. 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 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. 

Подарунки, одержані особами уповноваженими на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 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. 

Рішення, прийняте особою уповноваженою на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування 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. 
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Крім того, вимогами статті 24 Закону 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. 

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. 

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки 

зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері 

протидії корупції. 

Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подарунка за 

наявності обставин, передбачених частиною другою статті 23 цього Закону. 

У випадку наявності в особи уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування 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. 

Враховуючи вимоги Закону, до особистих подарунків належать подарунки, 

одержані від близьких осіб, давніх друзів та добрих знайомих, які дарують 

подарунки з нагоди, наприклад, дня народження, ювілею або загальновизнаного 

свята (Новий Рік, Міжнародний жіночий день, День захисника Вітчизни тощо) 

за умови, що їх дарунки не впливатимуть на прийняття особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

окремими прирівняними до них особами неправомірних рішень або не 

створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення. 

До дарунків, що дозволятимуться приймати вказаним особам, можуть бути 

віднесені й ділові дарунки (сувеніри) та прояви гостинності (запрошення на каву 
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або вечерю) у скромних межах, які широко використовуються для налагодження 

добрих ділових відношень і зміцнення робочих стосунків. 

Однак умовами прийняття таких дарунків та проявів гостинності є знову 

ж таки те, що такі подарунки та прояви гостинності не будуть постійними, не 

впливатимуть на прийняття згаданими особами рішень або не створюватимуть 

враження, що це може впливати на їхні рішення. 

Практика службової діяльності потребує визначення та розуміння правил 

поведінки у ситуаціях отримання чи пропозиції отримання неправомірного 

подарунка. 

Особливих правил слід дотримуватись щодо дарунків, які одержуються як 

подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 

державним або комунальним установам чи організаціям. Як правило, такі 

дарунки мають місце під час візитів, урочистостей, інших офіційних заходів. 

У такому випадку особа, яка одержала дарунок, зобов'язана передавати 

його органу, установі чи організації, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, 

Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або 

комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195. Вказаний Порядок, 

зокрема, передбачає створення відповідним органом комісії для оцінки вартості 

дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та 

строку зберігання. Примірне положення про комісію з питань оцінки вартості, 

вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання 

дарунка, одержаного особою як подарунка державі, Автономній Республіці 

Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи 

організації затверджене наказом Національного агентства України з питань 

державної служби від 26 грудня 2011 року № 86. 

 

2.3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення. 

Обмеження щодо сумісництва та суміщення, відповідно до вимог статті 25 

Закону поширюється виключно на осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування.  

Вказаним вище особам 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. 
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Однак при цьому важливим є положення про те, що обмеження 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. 

Слід зазначити, що спеціальне законодавство дозволяє дещо 

конкретизувати вказані положення. Так, характеризуючи поняття «наукова 

діяльність» слід виходити з того, що статтею 1 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» передбачено, що наукова діяльність - це 

інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання 

нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження. 

Відповідно до статті 4 вказаного Закону суб'єктами наукової і науково-

технічної діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, 

а також наукові установи, наукові організації, вищі навчальні заклади III - IV 

рівнів акредитації, громадські організації у науковій і науково-технічній 

діяльності. 

Хоча законодавство не містить визначення терміна «викладацька 

діяльність», правозастосовна практика виходить з того, що в даному випадку 

може бути застосовано відповідні положення щодо педагогічної діяльності. 

Вказаний термін вживається у законодавстві про освіту. Зокрема, відповідно до 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про професійно-

технічну освіту» зазначений термін охоплює діяльність викладацького складу 

відповідних навчальних закладів. 

З приводу визначення терміна «творча діяльність» слід зазначити, що згідно 

з підпунктом 21 статті 1 Закону України «Про культуру» та частиною 

четвертою статті 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та 

творчі спілки» творча діяльність - це індивідуальна чи колективна творчість, 

результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну 

цінність. 

Відповідно до Державного класифікатора України «Класифікація 

організаційно-правових форм господарювання», затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики від 28 травня 2004 р. № 97, творча діяльність визначається як 

індивідуальна чи колективна творчість професійних творчих працівників, 

результатом якої є твір чи його інтерпретація, що мають культурно-мистецьку 

цінність (підпункт 3.7.8.2 пункту 3.7 "Об'єднання громадян, профспілки, 

благодійні організації та інші подібні організації" розділу 3 "Об'єкти 

організаційно-правових форм господарювання"). 

У законодавстві про охорону здоров'я визначення терміна «медична 

практика» наявне лише в Ліцензійних умовах провадження господарської 

діяльності з медичної практики (в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я 

України № 981 від 30 листопада 2012 року), відповідно до якого - це вид 

господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, який провадиться закладами 
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охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які відповідають єдиним 

кваліфікаційним вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених 

законом, та медичного обслуговування. Однак слід брати до уваги, що вказаний 

термін передбачений саме для застосування до господарської діяльності у 

відповідній сфері. Водночас, у контексті антикорупційного законодавства 

йдеться не про господарську чи підприємницьку діяльність із здійснення медичної 

практики, а про можливість зайняття нею в державних чи комунальних 

установах охорони здоров'я. 

На даний час, у законодавстві відсутні визначення поняття 

«інструкторська та суддівська практика із спорту», а відтак ці питання іще 

потребують окремого законодавчого врегулювання. 

При застосуванні обмеження в частині зайняття «підприємницькою 

діяльністю» слід керуватися наведеним у статті 42 Господарського кодексу 

України визначенням підприємництва як самостійної, ініціативної, 

систематичної, на власний ризик господарської діяльності, що здійснюється 

суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку. 

 

2.4. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, передбачені вимогами статті 26 Закону. 

Вказаним вище особам 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. 

При цьому слід зазначити, що порушення обмеження щодо укладення 

трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного 

договору. 

Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням 

вказаних вимог, можуть бути визнані недійсними. 
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У разі виявлення таких порушень Національне агентство звертається до суду 

для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним. 

Варто зазначити, що запровадження такого обмеження є загальновизнаним 

міжнародним антикорупційним стандартом. 

Так, статтею 12 Конвенції ООН проти корупції серед інструментів, 

спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, передбачено 

запобігання виникненню конфлікту інтересів шляхом установлення обмежень, у 

належних випадках й на обґрунтований строк, стосовно професійної діяльності 

колишніх державних посадових осіб у приватному секторі після їхнього виходу у 

відставку або на пенсію, якщо така діяльність або робота безпосередньо 

пов'язана з функціями, що такі державні посадові особи виконували в період 

їхнього перебування на посаді або за виконанням яких вони здійснювали нагляд. 

Необхідність впровадження подібного обмеження випливає із Рекомендації 

Комітету Міністрів Ради Європи № R (2000) 10 щодо кодексів поведінки 

публічних посадових осіб. 

За своєю природою згаданий превентивний механізм має на меті 

мінімізувати ризики виникнення конфлікту інтересів при переході службовця на 

іншу, не пов'язану з виконанням функцій держави роботу, мінімізувати випадки, 

коли особа у неправомірний спосіб створює особливо сприятливі умови для 

установ, підприємств, організацій, де вона планує працювати після залишення 

публічної служби або використовує на новій посаді службову інформацію або 

інші можливості своєї колишньої посади на службі. 

 

2.5. Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб. 

Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, відповідно до вимог статті 

27 Закону поширюється виключно на осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування.  

Вказані вище особи 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. 

В той же час, зазначені положення 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. 

У разі виникнення обставин, що порушують дані вимоги, 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 
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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. 

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. 

Необхідно мати на увазі, що зазначене обмеження по суті складається з 

двох окремих заборон: мати в підпорядкуванні близьких осіб або бути їм прямо 

підпорядкованим. 

Тому, наприклад, ситуація, коли близькі особи перебувають у відносинах 

прямого підпорядкування і при цьому підпорядкована особа працює у сільській 

місцевості, а керівник працює у місті, потребує врегулювання, оскільки має місце 

порушення обмеження з боку особи, яка є керівником. 

 

2.6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, відповідно до вимог статі 28 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. 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який 
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спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч 

закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 не 

вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

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 не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

 

2.7. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту 

інтересів. 

Наявність конфлікту інтересів не обов'язково призводить до фактів корупції, 

однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх 

передумовою. Тому законодавством передбачено низку положень щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 
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Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

передбачені вимогами статті 29 Закону. 

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. 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняні до неї особи, 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. 

Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті (стаття 30 Закону). 

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 

залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших 

працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації. 

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. 

 

Обмеження доступу до інформації (стаття 31 Закону). 

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 
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такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією 

іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації. 

 

Перегляд обсягу службових повноважень (стаття 32 Закону). 

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. 

 

Здійснення повноважень під зовнішнім контролем (стаття 33 Закону). 

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. 

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах: 

1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, 

установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, 

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. 

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. 

 

Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів 
(стаття 34 Закону). 

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, 
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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. 

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. 

 

2.8. Особливості врегулювання конфлікту інтересів. 

Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності 

окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування передбачені вимогами статті 35 Закону.  

Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Президента України, 

народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, 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. 

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. 

 

2.9. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи 

підприємств чи корпоративних прав. 
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Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств 

чи корпоративних прав регулюється вимогами статті 36 Закону.  

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 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 уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування забороняється передавати в управління належні їм 

підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї. 

Передача особами уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 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. 

Передача особами уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування належних їм корпоративних прав здійснюється в один 

із таких способів: 

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. 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 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. 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 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. 
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ІІІ. Правила етичної поведінки. 

3.1. Вимоги до поведінки осіб. 

Вимоги до поведінки осіб уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування передбачені вимогами статі 37 Закону. 

Загальні вимоги до поведінки осіб уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 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. 

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 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. 

Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (стаття 38 

Закону). 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, 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. 

Пріоритет інтересів (стаття 39 Закону). 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду, діють 

виключно в їх інтересах. 

Політична нейтральність (стаття 40 Закону). 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 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. 

Положення частини першої цієї статті не поширюється на виборних осіб 

та осіб, які обіймають політичні посади. 

Неупередженість (стаття 41 Закону). 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, 

особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, 

релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 

Компетентність і ефективність (стаття 42 Закону). 
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Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 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. 

Нерозголошення інформації (стаття 43 Закону). 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування не розголошують і не використовують в інший спосіб 

конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у 

зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, 

крім випадків, встановлених законом. 

Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (стаття 44 

Закону). 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання 

рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. 

Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом 

рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких 

рішень чи доручень. 

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа уповноважена 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  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. 

 

ІV. Фінансовий контроль. 

4.1. Загальні положення. 

Згідно вимог статті 45 Закону особи, уповноважені на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 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. 

Однак, 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, 

встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому 

Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". 
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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. 

Отже, декларації подаватимуться, як і у попередні роки, за місцем роботи 

(служби). 

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом 

Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 

Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (стаття 81 Цивільного 

кодексу України). Щодо правової форми участі держави у цивільних відносинах, 

то згідно зі статтею 167 Цивільного кодекс України держава може створювати 

юридичні особи публічного права (державні підприємства, навчальні заклади 

тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. 

Щодо правової участі територіальних громад у цивільних відносинах, то 

відповідно до статті 169 Цивільного кодекс України територіальні громади 

можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, 

навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією 

України та законом. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про державну службу» посадовими 

особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх 

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

актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій. 

У статті 2 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» зазначено, що посадовою особою місцевого самоврядування є 

особа, яка працює в органах місцевого самоврядування,  відповідні посадові 

повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. 

На жаль, у більшості бюджетних установ не так просто встановити, чи є 

особа посадовою, оскільки у профільних законах, які регламентують різні види 

професійної діяльності, відсутні чіткі визначення цього поняття. 

Як зазначено у Примітці 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України, 

службовими особами 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, органі-

зації, судом або законом. 

При цьому для визначення «організаційно-розпорядчих» та 

«адміністративно-господарських обов'язків» Міністерство юстиції України 
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пропонує використовувати постанову Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 року № 5, яка дає 

наступні визначення цих термінів: 

організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню 

керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, 

виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи 

організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, 

керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, 

колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, 

керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділів, 

лабораторій, кафедр), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, 

виконроби, бригадири тощо); 

адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або 

розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення 

порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими 

операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників 

планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідувачів 

складів, магазинів, майстерень, ательє, їх заступників, керівників відділів 

підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо. 

Слід зазначити, що особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює 

відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона робить це 

тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи 

обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою 

особою. 

Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні 

(адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні 

(друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами 

лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-

розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки. 

Якщо посаді юридичної особи публічного права притаманні вищезазначені 

ознаки (тобто в особи, яка обіймає посаду, є підлеглі, які під її керівництвом 

виконують обумовлене коло завдань), то особа, яка займає таку посаду, повинна 

складати антикорупційну Декларацію. 

Службовими особами можуть визнаватись як громадяни України, так і 

іноземці та особи без громадянства (постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 26 квітня 2002 року № 5). 

Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, 

посадової особи органу місцевого самоврядування, посадової особи юридичної 

особи публічного права, до призначення або обрання на відповідну посаду 

подають Декларацію за встановленою антикорупційним Законом формою до 

місця проходження майбутньої роботи (служби). 

Декларації зберігаються в особових справах суб'єктів декларування у 

кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого 

самоврядування, юридичних осіб публічного права, тому роботу по збиранню, 

зберіганню та організації процедури опублікування декларацій доречно покласти 
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на кадрову службу відповідного державного органу, органу місцевого 

самоврядування або юридичної особи публічного права. 

Водночас слід зазначити, що серед суб'єктів декларування є також особи, для 

яких державний орган або орган місцевого самоврядування не є основним місцем 

роботи. Наприклад, депутати місцевих рад, які є самозайнятими особами, 

пенсіонерами, тимчасово не працюючими, безробітними. Стосовно цих осіб 

правила подання декларацій передбачені частиною 3 статті 8 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад», згідно з положеннями якої депутати 

місцевих рад зобов'язані щороку до 1 квітня подавати Декларацію про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за місцем 

роботи (служби) за формою, що додається до антикорупційного Закону, крім 

самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації 

до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів. 

Що стосується податкового декларування, то податкову Декларацію 

зазначені суб'єкти подають лише при настанні конкретних випадків. 

Так, відповідно до підпункту «є» пункту 176.1 Податкового кодексу України 

(далі - ПКУ) особи зобов'язані подати податкову Декларацію, якщо протягом 

податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися 

(виплачувалися, надавалися) їм у формі заробітної плати, інших заохочувальних 

та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв'язку з трудовими 

відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або більше 

податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних 

доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного податкового року. 

Також слід нагадати, що відповідно до підпункту 168.1.3 ПКУ, якщо окремі 

види оподатковуваних доходів не підлягають оподаткуванню під час їх 

нарахування чи виплати, але вони не є звільненими від оподаткування, платник 

податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального 

річного оподатковуваного доходу та подати річну Декларацію про майновий стан 

і доходи з цього податку. 

При цьому не зайвим буде згадати і про те, що відповідно до підпункту 

168.2.1 ПКУ платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим 

агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до 

загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову Декларацію про 

майновий стан і доходи за підсумками звітного податкового року, а також 

сплатити податок з таких доходів (незалежно від суми доходів). 

До переліку доходів, що підлягають обов'язковому податковому 

декларуванню, також належать: 

— дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи 

немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців, які 

отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою) (п. 

174.3 ПКУ); 

— дохід, отриманий як дарунок (або в результаті укладення договору 

дарування) від фізичних осіб (крім обдарованих (резидентів), які отримали 

подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою ПДФО а також інших 
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обдарованих (резидентів), які сплатили податок до нотаріального оформлення 

об'єктів дарування) (п. 174.6 ПКУ); 

— дохід від оренди, отриманий орендодавцем, якщо орендар є фізичною 

особою, яка не є суб'єктом господарювання (п.п. 170.1.5 ПКУ); 

— дохід від операцій з продажу (обміну) нерухомого майна (п. 172.5 ПКУ); 

— дохід від операцій з продажу (обміну) рухомого майна (п. 173.4 ПКУ); 

— іноземний дохід (п.п. 170.11.1 ПКУ). 

Відповідно до вимог статті 12 антикорупційного Закону декларанти 

зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) Декларацію 

за минулий рік. 

Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця посадової 

особи органу місцевого самоврядування, посадової особи юридичної особи 

публічного права до призначення або обрання на відповідну посаду подають 

Декларацію під час подання заяви про прийом на роботу або про участь у 

конкурсі на зайняття посади державного службовця. 

Особи, які не мали можливості подати до 01 квітня за місцем роботи 

(служби) Декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з 

вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову 

непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку 

Декларацію за звітний рік до 31 грудня. 

Особи, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають 

Декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.  

Тобто якщо, наприклад, особа звільняється 01 жовтня відповідного року, то 

вона має подати Декларацію за період з 01 січня по 01 жовтня цього року.  

Особи, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають 

Декларацію у день звільнення (припинення діяльності), а тому їх необхідно 

завчасно інформувати про наявність згаданого обов'язку.  

Суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, зобов'язані протягом одного року подавати за своїм останнім 

місцем роботи (служби) Декларацію за минулий рік за формою і в порядку, 

визначеними Законом. На думку Мін'юсту (лист від 11 грудня 2013 року № 19937-

0-33-13/11), під неохопленим раніше поданими деклараціями періодом слід 

розуміти часовий проміжок, за який суб'єктами декларування Декларація не 

подавалася в установленому Законом порядку, за місцем роботи чи служби. Отже, 

суб'єкт декларування, який звільнився (припинив діяльність), в поточному році 

подає за своїм останнім місцем роботи (служби) Декларацію за період з 01 січня 

до дати звільнення (припинення діяльності) із зазначенням дати її заповнення та 

протягом одного року за минулий рік за формою, яка встановлена Законом. 

Доцільно зупинитися на окремому випадку, коли особа звільняється 31 

грудня і вона у відповідному органі пропрацювала увесь календарний рік. У такій 

ситуації ця особа при звільненні може подати в орган, з яким вона розриває 

трудові відносини, не дві, а одну Декларацію, оскільки період, не охоплений 
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раніше поданою Декларацією, співпадає із звітний періодом (календарним роком), 

за який особа повинна подати Декларацію в установлений законодавством строк, 

тобто до 01 квітня. 

Відомості, зазначені у деклараціях, підлягають оприлюдненню протягом 30 

днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або 

опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів 

та органів місцевого самоврядування. Відповідні відомості, розміщені на 

офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, 

оприлюднюються на термін не менше одного року. 

 

V. Захист викривачів. 

Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції здійснюється відповідно до вимог статті 53 Закону. 

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. 

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». 

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. 

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. 

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. 
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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. 

Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закону у 

сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної 

політики у цій сфері. 

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. 

 

VІ. Інші механізми запобігання і протидії корупції. 

 

6.1. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. 

 

Вимогами статті 54 Закону 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. 

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. 

 

6.2. Антикорупційна експертиза. 

З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах 

нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню 



 

 

 

30 

корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення 

проводиться антикорупційна експертиза. 

Відповідно до статті 55 Закону 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. 

Обов’язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством 

юстиції України, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що 

вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України. 

 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; 

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. 

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. 

Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у 

разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню 
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корупційних правопорушень, підлягають обов’язковому оприлюдненню на 

офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну експертизу. 

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. 

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. 

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 зазначеного 

моніторингу Національне агентство може залучати громадські об’єднання, 

наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення на підставі 

відкритого конкурсу. 

 

6.3. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані 

з корупцією правопорушення. 

На підставі вимог статті 59 Закону 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.  

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 

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 
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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. 

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. 

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); 

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. 
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6.4. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації. 

Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації передбачені статтею 60 

Закону. 

Так, особам уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, 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 уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 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 уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування та заходи з його врегулювання. 

 

VІІ. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 

 

7.1. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи. 

Юридичні особи на підставі статті 61 Закону забезпечують розробку та 

вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії 

корупції у діяльності юридичної особи. 

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. 

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; 
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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. 

 

7.2. Антикорупційна програма юридичної особи. 

Антикорупційною програмою юридичної особи, передбаченою вимогами 

статті 62 Закону, є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, 

протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. 

В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується 

керівниками: 

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) дорівнює 

або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень. 

Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з 

працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен 

перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи. 

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. 

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. 

 

7.3. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи. 
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Згідно статті 63 Закону 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; 

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. 

 

7.4. Правовий статус Уповноваженого. 

Відповідно до статті 64 Закону 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. 
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Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та 

моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати 

відповідні обов’язки. 

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. 

Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах з виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, а також будь-яка інша 

діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю 

юридичної особи. 

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. 

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. 

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. 

 

 

VІІІ. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків. 

 

8.1. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення. 

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи 

уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 
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відповідності до вимог статті 65 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, 

визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи 

кримінально-правового характеру. 

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 

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. 

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. 

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. 

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. 

Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення 

корупційного правопорушення (стаття 66 Закону). 

Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка 

вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку. 

Незаконні акти та правочини (стаття 67 Закону).  
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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 

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. 

Правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, може бути 

визнаним недійсним. 

Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, 

завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення (стаття 68 Закону). 

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. 

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). 

Вилучення незаконно одержаного майна (стаття 69 Закону).  

Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням 

суду в установленому законом порядку. 

Також слід зазначити, що стосується припинення повноважень 

депутатами, то законодавством передбачено підстави і порядок дострокового 

припинення повноважень як народних депутатів України, так і депутатів 

місцевих рад. Зокрема, відповідно до статті 4 Закону України «Про статус 

народного депутата України», повноваження народного депутата, серед іншого, 

припиняються достроково у разі набрання законної сили обвинувальним вироком 

щодо нього. Відтак у разі притягнення народного депутата України до 

кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, його 

повноваження можуть бути достроково припинені. Відповідно до статті 5 

цього ж Закону рішення про дострокове припинення повноважень народного 

депутата приймається у десятиденний строк за поданням комітету, до 
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компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю від 

конституційного складу Верховної Ради України. Щодо дострокового припинення 

повноважень народного депутата у зв'язку із притягненням його до 

адміністративної відповідальності за вчинення корупційного адміністративного 

правопорушення слід зазначити, що механізм такого припинення законодавством 

не передбачений. 

На відміну від народних депутатів, відповідно до статті 5 Закону України 

«Про статус депутатів місцевих рад» у разі набрання законної сили 

обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до позбавлення волі, 

або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до 

відповідальності за корупційне правопорушення, його повноваження місцевої ради 

припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених 

офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради. 

Стосовно ж сільського, селищного або міського голови, то відповідно до 

частини першої статті 79  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» повноваження голови вважаються достроково припиненими у разі 

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, а також набрання 

законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної 

відповідальності за корупційне правопорушення. З таких підстав повноваження 

припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади з дня 

прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений 

факт. 

Відповідна підстава звільнення окремо передбачена як в Кодексі законів про 

працю України (пункт 7-1 частини першої статті 36), так і низкою галузевих 

законів, якими врегульовано діяльність тієї чи іншої категорії осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

(наприклад, пункт 7 частини першої статті 30 Закону України «Про державну 

службу»). 

 

 

ІХ. Робота щодо запобігання корупції в державних органах та органах 

місцевого самоврядування. 

 

9.1. Антикорупційні підрозділи. 
Організація роботи із запобігання корупції в державних органах та органах 

місцевого самоврядування має здійснюватися на системній основі. 

Забезпеченню ефективності діяльності у цій сфері сприяє створення або 

визначення в залежності від структури певного органу підрозділу чи посадової 

особи з питань запобігання і виявлення корупції. 

Діяльність таких підрозділів (осіб) в системі органів виконавчої влади 

врегульована постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 

706 «Питання запобігання та виявлення корупції», якою затверджено Типове 

положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції. 
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Вказаним нормативно-правовим актом керівникам міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, керівникам органів виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних 

державних адміністрацій з урахуванням вимог згаданого Типового 

положення доручено: 

утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності 

працівників апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних органів, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

апаратів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, апаратів 

обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних 

адміністрацій; 

забезпечити утворення (визначення) та функціонування підрозділів (осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та 

організаціях, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим. 

Також постановою рекомендовано керівникам міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням вимог 

зазначеного Типового положення утворити та забезпечити функціонування 

підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної 

чисельності працівників центрального апарату міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, апарату обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій. 

Положення передбачає можливість визначення уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення у разі недоцільності утворення в органі 

виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації уповноваженого 

підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є 

суб'єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи. 

Типове положення серед основних завдань підрозділу визначає такі: 

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції; 

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства; 

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення 

заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному 

співробітництві в зазначеній сфері; 

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції; 

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких 

декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та 

арифметичного контролю; 
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6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів. 

Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань: 

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; 

2) надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади, 

підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам роз'яснення щодо 

застосування антикорупційного законодавства; 

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, 

контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту 

інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень 

ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, 

підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо 

усунення таких ризиків; 

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством 

порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх 

перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та 

арифметичний контроль декларацій; 

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних 

помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб'єкту 

декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої 

декларації; 

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

правопорушень посадовими чи службовими особами органу виконавчої влади, 

підприємства, установи та організації, а також ознак правопорушення за 

результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти 

керівника органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та 

організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції; 

7) веде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та 

організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень; 

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально 

уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції; 

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності 

працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до 

вчинення корупційних правопорушень. 

Працівники уповноваженого підрозділу можуть залучатися до проведення: 

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-

розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою 

виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних 

правопорушень; 
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2) внутрішнього аудиту органу виконавчої влади, підприємства, установи та 

організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства. 

Як вбачається із вказаних завдань та повноважень, діяльність зазначених 

підрозділів має зосереджуватися на реалізації превентивних антикорупційних 

заходів. Водночас, такі підрозділи жодним чином не повинні підміняти собою 

правоохоронні органи. 

 

9.2. Корупційні ризики. 
Важливою складовою діяльності із запобігання корупції у конкретному 

органі є виявлення корупційних ризиків в діяльності органу (правових, 

організаційних та інших факторів та причин, які породжують, заохочують 

(стимулюють) корупцію), їх повне усунення або мінімізація. 

Серед таких ризиків, зокрема, наділення посадових осіб дискреційними 

повноваженнями - сукупністю прав та обов'язків державних органів та органів 

місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд 

визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке 

приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох 

варіантів управлінських рішень. 

Дискреційні повноваження мають такі ознаки: 

1) дозволяють органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування) на власний розсуд оцінювати юридичний факт 

(фактичний склад), внаслідок чого можуть виникати, змінюватись або 

припинятись правовідносини; 

2) дозволяють на власний розсуд обирати одну із декількох форм реагування 

на даний юридичний факт; 

3) надають можливість органу (особі, уповноваженій на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування) на власний розсуд вибирати міру 

публічно-правового впливу щодо фізичних та юридичних осіб, його вид, розмір, 

спосіб реалізації; 

4) дозволяють органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування) обрати форму реалізації своїх повноважень - 

видання нормативного або індивідуально-правового акта, вчинення (утримання 

від вчинення) адміністративної дії; 

5) наділяють орган (особу, уповноважену на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування) правом повністю або частково визначати порядок 

здійснення юридично значущих дій, у тому числі строк та послідовність їх 

здійснення; 

6) надають можливість органу (особі, уповноваженій на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування) на власний розсуд визначати спосіб 

виконання управлінського рішення, у тому числі передавати виконання 

прийнятого рішення підлеглим особам, іншим державним органам та органам 

місцевого самоврядування, встановлювати строки і процедуру виконання. 

Усунення такого ризику, як правило, потребує удосконалення нормативно-

правової бази, яка врегульовує діяльність відповідних посадових осіб. 
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Ще одним поширеним корупційним ризиком в діяльності осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є 

неналежна організація роботи, яка проявляється у створенні відповідних умов, що 

спонукають громадян вдаватися до корупційних дій. У першу чергу це стосується 

сфери надання адміністративних послуг. Як приклад, можна навести обмежений 

доступ до органу чи посадової особи, штучне створення черг, встановлення 

незручного для громадян графіку прийому, встановлення обов'язку надання 

додаткових, не передбачених законодавством документів, відсутність належних 

умов для перебування громадян в органі, відсутність інформації про процедуру 

надання послуги тощо. Усунення таких ризиків можливе шляхом ширшого 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (запровадження 

електронної черги, попереднього запису телефоном чи через електронну 

скриньку), встановлення зручного для громадян графіку роботи, наявність 

інформаційних стендів та поширення інформації про порядок надання послуг у 

засобах масової інформації, забезпечення належних побутових умов для 

відвідувачів, забезпечення вільного доступу до необхідних бланків тощо. 

Також необхідно додати, що керівники повинні демонструвати та 

заохочувати етичну поведінку підлеглих, зокрема, шляхом створення адекватних 

умов для праці, оцінювання показників роботи. 

Умови публічної служби і робота з кадрами також мають заохочувати етичну 

поведінку (умови прийняття на роботу, перспективи просування по службі, 

можливості підвищення кваліфікації, адекватна оплата праці та політика у сфері 

роботи з кадрами). 

Аналізуючи корупційні ризики в діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, слід звернути увагу 

на відсутність контролю з боку керівництва. 

З метою недопущення (запобігання) виникнення такого корупційного ризику 

контроль з боку безпосереднього керівництва має здійснюватись: 

- систематично, тобто нести регулярний характер, або постійний; 

- всебічно, тобто якомога більше охоплювати всі питання та напрямки 

роботи; 

- шляхом перевірки не тільки тих службовців, які мають слабкі результати 

роботи, а й тих, що мають добрі результати; 

- об'єктивно, тобто виключати упередженість; 

- гласно, тобто результати контролю повинні бути відомі тим особам, які 

підлягали контролю; 

- результативно (дієво), тобто в залежності від результатів контролю мають 

вживатись відповідні заходи. 

Також для запобігання виникнення цього ризику необхідним є такий 

обов'язковий захід, як надання безпосереднім керівництвом державним 

службовцям практичної допомоги в реалізації поставлених завдань. 

У найкращому випадку контроль з боку керівництва має містити всі 

перераховані категорії, внаслідок чого буде усунуто умови для виникнення інших 

корупційних ризиків. 
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9.3. Доброчесні інформатори. 

Одним з важливих засобів запобігання і протидії корупції є зміна досить 

поширених в українському суспільстві негативних уявлень про осіб, що надають 

керівництву чи правоохоронним органам інформацію про прояви корупції у 

своєму колективі. Міжнародна спільнота визнала підтримку таких осіб важливим 

завданням держав, що прагнуть бути демократичними та доброчесними. 

Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції здійснюється відповідно до вимог статті 53 Закону. 

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. 

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене 

працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). 

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає 

розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, 

містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

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». 

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. 

 

Х. Службові розслідування (перевірки). 

Одним із дієвих інструментів виявлення фактів корупції серед осіб 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є 

проведення службових розслідувань (перевірок). 

Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 

950. 

Так, пунктом першим Порядку передбачено, що службове розслідування 

стосовно осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування може бути проведено: 

- у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов’язків, 

перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло 

значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, 

установі, організації чи об’єднанню громадян; 
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- на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, з метою зняття безпідставних, на її думку, 

звинувачень або підозри; 

- з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного 

правопорушення або порушення вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії 

корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, яка вчинила таке 

правопорушення.  

Водночас, рекомендованим є проведення таких розслідувань чи перевірок за 

кожним фактом корупційного правопорушення навіть за відсутності подання 

спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. 

Якісне використання вказаного інструменту дозволить своєчасно виявляти 

причини та умови, які сприяють вчиненню корупційних правопорушень, 

своєчасно розробляти та вживати ефективних заходів щодо їх усунення. 
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