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ВСТУП
Розв’язання проблеми корупції є одним
із пріоритетів для українського суспільства
на сьогоднішньому етапі розвитку держави.
(Закон України "Про засади державної
антикорупційної політики в Україні"
на 2014-2017 роки)

Наказом Національного агентства України з питань державної служби від
27.04.2015 № 87 внесено зміни до Загального порядку проведення іспиту
кандидатів

на

заміщення

вакантних

посад

державних

службовців,

затвердженого наказом Головного управління державної служби України від
08.07.2011 № 164.
Зокрема, перелік питань на знання антикорупційного законодавства
приведено у відповідність до Закону України "Про запобігання корупції"
Закон України "Про запобігання корупції" прийнятий 14 жовтня 2014
року з метою комплексного реформування системи запобігання корупції у
відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних
держав.
Закон вступив у дію 26 квітня 2015 року і замінив собою два закони: "Про
засади запобігання і протидії корупції", що діяв з 2011 року, та "Про правила
етичної поведінки".
Закон України "Про запобігання корупції" визначає правові та
організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні,
зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів,
правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

ПИТАННЯ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАННЯ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ"
1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне
правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний
конфлікт інтересів (стаття 1).
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;
потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у
сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що
може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень,
або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи
та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на

об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання
корупції» (стаття 3).
1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник
та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України,
віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів
виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх
заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України,
Голова Національного банку України, Голова 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;
{Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
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;

{Підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України,
дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони
природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та
державної політики у сфері державної митної справи;
є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
ж) члени Центральної виборчої комісії;
з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим;

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1
частини першої цієї статті;
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого
самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси,
оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники,
члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих
функцій, інші особи, визначені законом);

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських
обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у
юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової
форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують
роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством,
установою, організацією, - у випадках, передбачених цим Законом.

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції
(статті 4, 5).
Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції
1. Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне
агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом,
який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
2. Національне агентство, у межах, визначених цим та іншими законами, є
відповідальним перед Верховною Радою України і підконтрольним їй та
підзвітний Кабінету Міністрів України.
3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно
до Конституції України, цього та інших законів України.
Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України
представляє Голова Національного агентства.
4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція
України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною
Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них
інші нормативно-правові акти.
Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" та інші нормативноправові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон
України "Про державну службу" застосовуються до Національного агентства,
його членів, службовців та працівників його апарату, а також до його
повноважень стосовно уповноважених підрозділів в частині, що не суперечить
цьому Закону.
5. Національне агентство є правомочним з моменту призначення більше
половини його загального кількісного складу.

Стаття 5. Склад Національного агентства
1. Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить
п’ять членів.
2. Членом Національного агентства може бути громадянин України, не
молодший тридцяти п’яти років, який має вищу освіту, володіє державною
мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і
професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові
обов’язки.

3. Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом
Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та
сама особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.
Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів
України на посади членів Національного агентства кандидатів, відібраних
конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів України та яка
здійснює організацію та проведення конкурсу.
4. До складу конкурсної комісії входять:
1) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної
Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з
організованою злочинністю і корупцією;
2) особа, визначена Президентом України;
3) особа, визначена Кабінетом Міністрів України;
4) керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
з питань державної служби;
5) чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід
роботи у сфері запобігання корупції, які відбираються в порядку, визначеному
Положенням про конкурс.
5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на
засіданні конкурсної комісії проголосували не менше шести членів конкурсної
комісії.
Положення про конкурс та Регламент роботи конкурсної комісії
затверджуються Кабінетом Міністрів України. Роботу конкурсної комісії
забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової
інформації та журналістів. Секретаріатом Кабінету Міністрів України
забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу
відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на
офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не
пізніше ніж за 48 годин до його початку.

6. Конкурсна комісія:
1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Національного
агентства, відбирає із загального числа кандидатів, які, згідно з обґрунтованим
рішенням конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і
якості для виконання службових обов’язків членів Національного агентства;
2) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України
інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також
інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди з
конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для
призначення на посаду члена Національного агентства;
3) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами,
відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли
співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, що відповідає
вимогам, які ставляться до члена Національного агентства, та, згідно з
обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід,
знання і якості для виконання службових обов’язків члена Національного
агентства.
7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена
Національного агентства або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення
його повноважень Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови
та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах
масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні
строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної
перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни),
власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за
наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у
тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в
минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з
політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від
тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти,
відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено
оголошення про конкурс;
4) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення
спеціальної перевірки.
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають
оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання
заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім
відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з
обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу
електронної пошти кандидата.
9. Не може бути призначена на посаду члена Національного агентства особа,
яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не
знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили,
до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення
або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
4) яка не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої
держави;
5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення
цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів
політичної партії.
10. Повноваження члена Національного агентства припиняються Кабінетом
Міністрів України достроково у випадку:
1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
2) досягнення шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно
до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або
обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи
оголошення його померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за
межі України;
7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
8) відмови від прийняття присяги державного службовця;
9) смерті;
10) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено систематичне
порушення вимог цього Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак
злочину.
11. Член Національного агентства, строк повноважень якого закінчився,
здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів
України.

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції
(стаття 11).
1. До повноважень Національного агентства належать:
1) проведення аналізу:
стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції;
статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно
ситуації щодо корупції;
2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її
виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності
виконання Антикорупційної стратегії;

3) підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету
Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад
антикорупційної політики;
4) формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів
нормативно-правових актів з цих питань;
5) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо
корупції;
6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з
питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у
діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та прирівняних до них осіб;
7) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними
органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними
заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання
антикорупційних програм;
8) здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення
моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
9) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення;
10) затвердження відповідно до цього Закону правил етичної поведінки
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
11) координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення
аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених
осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
12) погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розробка
типової антикорупційної програми юридичної особи;
13) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та

іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх
прав, у зв’язку з таким інформуванням;
14) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань,
пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування;
15) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань
застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до
них осіб;
16) інформування громадськості про здійснювані Національним агентством
заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на
формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;
17) залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу
антикорупційної політики;
18) координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та
реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами,
неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в
межах своєї компетенції;
19) обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та
міжнародними організаціями;
20) інші повноваження, визначені законом.

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття
12).
1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього
повноважень має такі права:
1) одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми
власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну
для виконання покладених на нього завдань;
2) мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,

користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і
комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
3) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у
вивченні окремих питань науковців, у тому числі на договірній основі,
працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування;
4) створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і
наради з питань запобігання і протидії корупції;
5) приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для
виконання нормативно-правові акти;
6) отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог цього
Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів
порушення вимог цього Закону;
7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в
державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах
місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання
антикорупційних програм;
8) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної
поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та
обмежень, передбачених цим Законом;
9) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть
свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених
цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
10) звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними
нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з
порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання
недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення;
11) затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності
органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів влади та
надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до таких програм;
12) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо
притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або

пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до інших спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про
факти таких правопорушень;
{Пункт 12 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом №
198-VIII від 12.02.2015}
12-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені
законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені
законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні
правопорушення;
{Частину першу статті 12 доповнено пунктом 12-1 згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
13) інші права, передбачені законом.
2. У випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної
поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
та прирівняних до них осіб або іншого порушення цього Закону Національне
агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи,
організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення
службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом
відповідальності.
Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про
результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій
його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих
днів з дня одержання припису.
3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, уповноважені особи Національного агентства складають протокол
про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням
Національного агентства. У разі виявлення ознак іншого корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує
обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є
обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не
пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене
правопорушення.
4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати
запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж
десяти робочих днів з дня одержання запиту.

5. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній
реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються
державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну
реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не
передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання
корупції (стаття 14).
1. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється
Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.
2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується
через Громадську раду при Національному агентстві, яка утворюється та
формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів
конкурсу.
Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради
при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про
діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, затверджує
щорічні звіти про діяльність Національного агентства, надає висновки за
результатами експертизи проектів актів Національного агентства, делегує для
участі в засіданнях Національного агентства свого представника з правом
дорадчого голосу.
4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які після
затвердження
Громадською
радою
при
Національному
агентстві
оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики
(стаття 20).
1. Національне агентство готує проект щорічної національної доповіді щодо
реалізації засад антикорупційної політики, який не пізніше 1 квітня подається
до Кабінету Міністрів України.

2. У національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики
мають відображатися такі відомості:
1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції з обов’язковим зазначенням таких даних:
а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у
сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні
правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;
б)
кількість
оперативно-розшукових
справ,
заведених
спеціально
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність;
в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними
кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з
корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень,
пов’язаних з корупцією;
г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду
щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на
яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з
корупцією;
ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду
щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито
відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення;
д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3
цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та
правопорушення, пов’язані з корупцією;
е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням
до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення,
пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване як
основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю;
є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними
правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та
обсяги їх відшкодування;
ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією,
конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно
одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави;

з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних
правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в
Україну із-за кордону, та розпорядження ними;
и) відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних
корупційних правопорушень;
і) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або
посадовими особами нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих)
внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду;
ї) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою
заінтересованих фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи,
державного органу, органу місцевого самоврядування нормативно-правових
актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного
правопорушення;
й) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли
вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з
корупцією, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства;
к) співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними
організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними
угоди про співробітництво;
л) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
м) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції,
кваліфікацію та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації;
н) діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення
правопорушень їх працівниками, результати розгляду таких повідомлень,
притягнення працівників підрозділів внутрішньої безпеки до відповідальності;
о) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції;
п) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та виконання їх
повноважень;
2) узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових
актів та проектів нормативно-правових актів;

3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів
щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного
співробітництва;
4) узагальнений аналіз ситуації щодо корупції із зазначенням:
а) виявлених державними органами, органами влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних факторів у їх
діяльності та реалізації ними заходів щодо усунення зазначених факторів;
б) результатів соціологічних і аналітичних досліджень з вивчення ситуації
щодо корупції, проведених державними органами, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, міжнародними
організаціями, громадськими об’єднаннями;
в) стану виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання і
протидії корупції;
г) впливу здійснюваних заходів на рівень корупції на основі статистичних
даних та результатів соціологічних досліджень;
5) звіт про стан виконання Антикорупційної стратегії;
6) висновки та рекомендації.
3. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші державні
органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування до 15 лютого подають до Національного агентства інформацію,
необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад
антикорупційної політики.
4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 15 квітня розглядає та схвалює
проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики,
який протягом десяти робочих днів з дня схвалення направляється до Верховної
Ради України.
5. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики
підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
3. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші державні
органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування до 15 лютого подають до Національного агентства інформацію,
необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад
антикорупційної політики.

4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 15 квітня розглядає та схвалює
проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики,
який протягом десяти робочих днів з дня схвалення направляється до Верховної
Ради України.
5. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики
підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого
становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи
свого становища
1. Особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється
використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з
цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших
осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно
або кошти в приватних інтересах.
Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків
1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону,
забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити,
одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або
фізичних осіб:
1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, можуть
приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про
гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо
вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату,
встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість
таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не
перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи
на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.
{Абзац перший частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не
поширюється на подарунки, які:
1) даруються близькими особами;
2) одержуються як загальнодоступні знижки
загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

на

товари,

послуги,

3. Подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої
статті 3 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,
територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам
чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і
передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
4. Рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої статті
3 цього Закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали
подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на
ці рішення розповсюджуються положення статті 67 цього Закону.

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності
1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону,
забороняється:
1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із
спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено
Конституцією або законами України;
2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів,
наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання
прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями
(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та
представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді
(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не
передбачено Конституцією або законами України.
2. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад

(крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній
основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді
юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб
1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3
цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або
бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким
їм особам.
Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах "а", "в"-"з"
пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити
керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у
цьому органі близьких їм осіб.
Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:
1) народних засідателів і присяжних;
2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям
одним з них статусу виборної особи;
3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними
центрами), а також гірських населених пунктах.
2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї
статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення
таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні
особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин
підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що
виключає пряме підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа,
підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
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10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону,
зобов’язані:
1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного
конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа
дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи
потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку
перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього
керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший
визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання
повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту
інтересів;
4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту
інтересів.
2. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який
спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч
закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх
осіб.
3. Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого
належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих
днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи
реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо
врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про
наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи
робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання
конфлікту інтересів.
4. Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить
звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт
інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом
заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.
5. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів
вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу
Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про
відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у
цьому розділі Закону.
6. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів,
вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася
за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

7. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг
та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій
держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи
врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони
регулюють.

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
(стаття 29).
1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи
участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту
інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного
завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження доступу особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу службових повноважень особи;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.
2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких
наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно
вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного
приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів
безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого
належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.
Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його
приховування.

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи
підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3
цього Закону, зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на

посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та
корпоративні права у порядку, встановленому законом.
У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті "а" пункту 2
частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління
належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.
2. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону, належних їм підприємств, які за способом
утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним,
здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом
підприємницької діяльності.
3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в
один із таких способів:
1) укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької
діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими
фінансовими інструментами);
2) укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими
інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні
папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має
ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
провадження діяльності з управління цінними паперами;
3) укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного
фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з
управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.
Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного
пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого
інституту спільного інвестування.
4. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3
цього Закону, не можуть укладати договори, зазначені у частинах другій та
третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями
цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють
члени сім’ї таких осіб.
5. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3
цього Закону, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після
передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав

зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням
нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а"
пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, якими вони зобов’язані
керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких
повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за
порушення цих вимог встановлюються цим Законом, який є правовою основою
для кодексів чи стандартів професійної етики.
2. Національне агентство затверджує загальні правила етичної поведінки
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування у випадку необхідності розробляють та 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.

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3
цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на
офіційному веб-сайті Національного
агентства декларацію
особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
(далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним
агентством.
2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3
цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення
діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік.
3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а"
пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на
відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік.
4. У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним
декларації Національне агентство за його письмовим зверненням надає
можливість їх виправити протягом десяти календарних днів.
Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання,
несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, або за подання у ній завідомо
недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку
подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка
декларації (статті 49,50).
Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій
1. Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється протягом
п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.
2. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права
зобов’язані упродовж семи робочих днів інформувати Національне агентство
про припинення працюючими у них суб’єктами декларування діяльності,
пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
3. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не
подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта
про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом
десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку,
визначеному частиною першою статті 45 цього Закону.
Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання
декларації керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки

Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи
публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та
спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
Стаття 50. Повна перевірка декларацій
1. Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня
подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих
відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність
конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.
Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які
займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів
декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних
ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.
Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими
суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за
результатами логічного та арифметичного контролю.

Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також
самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в
декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування у випадках, передбачених
частиною шостою статті 46 цього Закону.
2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації
відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство
письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу
влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх
апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний
суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії
корупції.
Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади яких
передбачені частиною першою статті 9 Закону України "Про державну
службу", або віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною
першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і
слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких
поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних
структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на
територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст

Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію
одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці
Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення,
військові посадові особи вищого офіцерського складу.

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими
суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за
результатами логічного та арифметичного контролю.
Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також
самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в
декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування у випадках, передбачених
частиною шостою статті 46 цього Закону.
2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації
відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство
письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу
влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх
апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний
суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії
корупції.
Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади яких
передбачені частиною першою статті 9 Закону України "Про державну
службу", або віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною
першою статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і
слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких
поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних
структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на
територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст
Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію
одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці
Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення,
військові посадові особи вищого офіцерського складу.

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії
корупції (стаття 53).
1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є
достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.
2. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають
під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну
осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких
осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього
Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові,
організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань
заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві".
3. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення,
притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або
роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна
умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати
тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про
порушення вимог цього Закону іншою особою.
Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім
випадків, встановлених законом.
4. Національне агентство, а також інші державні органи, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують
умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону
іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти,
засоби електронного зв’язку.
5. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене
працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та
порядок їх розгляду визначаються цим Законом.
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду,
якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить
фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці
у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний
термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо,

керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду
повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення
вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо
припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення
винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак
кримінального або адміністративного правопорушення також інформує
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
6. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закону у
сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної
політики у цій сфері.
7. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування,
юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання
інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних
підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо
припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його
вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади
та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
1. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам
місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних
осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові
переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або
чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України.
2. Незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових
коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи
послуг за наявності підстав тягне за собою відповідальність відповідних
посадових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,
органів місцевого самоврядування.

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах
нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх
усунення проводиться антикорупційна експертиза.
2. Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції
України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових
актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами
України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета
відання якого належить питання боротьби з корупцією.
Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення ним
антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.
3. Обов’язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством
юстиції України, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що
вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється
Міністерством юстиції України згідно із затвердженим ним щорічним планом.
Вказана експертиза здійснюється щодо законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України у таких сферах:
1) прав та свобод людини і громадянина;
2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;
3) надання адміністративних послуг;
4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
5) конкурсних (тендерних) процедур.
Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів,
нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється
під час такої реєстрації.
5. Національне агентство може проводити за власною ініціативою у
встановленому ним порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-

правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету
Міністрів України.
Для проведення Національним агентством антикорупційної експертизи Кабінет
Міністрів України надсилає йому проекти усіх відповідних нормативноправових актів.
Національне агентство інформує відповідний комітет Верховної Ради України
або Кабінет Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи
відповідного проекту нормативно-правового акта, що є підставою для
зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше
десяти днів.
Громадська рада при Національному агентстві залучається до проведення ним
антикорупційної експертизи.
6. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у
разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень, підлягають обов’язковому оприлюдненню на
офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну експертизу.
7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може
проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативноправових актів та проектів нормативно-правових актів.
Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативноправових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її
результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських
об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.
8. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської,
підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття)
відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли
відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері.
9. Національне агентство здійснює періодичний перегляд законодавства на
наявність у ньому корупціогенних норм та надає Міністерству юстиції України
пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної
експертизи, передбаченого частиною четвертою цієї статті. До проведення
зазначеного моніторингу Національне агентство може залучати громадські
об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення
на підставі відкритого конкурсу.

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
1. Стосовно осiб, якi претендують на зайняття посад, якi передбачають зайняття
вiдповiдального або особливо вiдповiдального становища, а також посад з
пiдвищеним корупцiйним ризиком, перелiк яких затверджується Нацiональним
агентством, проводиться спецiальна перевiрка, у тому числi щодо вiдомостей,
поданих особисто.
Спецiальна перевiрка не проводиться щодо:
1) кандидатiв на пост Президента України, кандидатiв у народнi депутати
України, кандидатiв у депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим,
мiсцевих рад та на посади сiльських, селищних, мiських голiв;
2) громадян, якi призиваються на вiйськову службу за призовом осiб
офiцерського складу та на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на
особливий перiод, або залучаються до виконання обов’язкiв за посадами,
передбаченими штатами воєнного часу;
3) претендентiв, якi перебувають на посадах в державних органах, органах
влади Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування та
призначаються в порядку переведення чи просування по службi на посади в
межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в
iнших державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим,
органах мiсцевого самоврядування;
4) претендентiв, якi перебувають на посадах в державних органах, органах
влади Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування, що
припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до iнших
органiв, до яких переходять повноваження та функцiї органiв, що
припиняються;
5) осiб при розглядi питання про включення їх до списку народних засiдателiв
або присяжних.
У разi якщо призначення, обрання чи затвердження на посади здiйснюється
мiсцевою радою, спецiальна перевiрка проводиться у встановленому цим
Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на
вiдповiднi посади осiб.
2. Органiзацiя проведення спецiальної перевiрки покладається на керiвника
(заступника керiвника) державного органу, органу влади Автономної
Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття
посади в якому претендує особа, крiм випадкiв, установлених законом. Для
забезпечення органiзацiї проведення спецiальної перевiрки керiвник
вiдповiдного державного органу, органу влади Автономної Республiки Крим,
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Особливостi органiзацiї проведення спецiальної перевiрки щодо кандидатiв на
посаду суддi визначаються Законом України «Про судоустрiй i статус суддiв».
Щодо кандидатiв на зайняття iнших посад, призначення (обрання) на якi
здiйснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабiнетом
Мiнiстрiв України, органiзацiя проведення спецiальної перевiрки покладається
вiдповiдно на Главу Адмiнiстрацiї Президента України, Керiвника Апарату
Верховної Ради України, Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України або їх
заступникiв.
Органiзацiя проведення спецiальної перевiрки у новостворених державних
органах покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує
державну полiтику у сферi державної служби, до моменту утворення у такому
новоствореному органi вiдповiдального за це структурного пiдроздiлу.

3. Спецiальнiй перевiрцi пiдлягають вiдомостi про особу, яка претендує на
зайняття посади, зазначеної в частинi першiй цiєї статтi, зокрема щодо:
1) наявностi судового рiшення, що набрало законної сили, згiдно з яким особу
притягнуто до кримiнальної вiдповiдальностi, в тому числi за корупцiйнi
правопорушення, а також наявностi судимостi, її зняття, погашення;
2) факту, що особа пiддана, пiддавалася ранiше адмiнiстративним стягненням за
пов’язанi з корупцiєю правопорушення;
3) достовiрностi вiдомостей, зазначених у декларацiї особи, уповноваженої на
виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;
4) наявностi в особи корпоративних прав;
5) стану здоров’я (в частинi перебування особи на облiку в психоневрологiчних
або наркологiчних закладах охорони здоров’я), освiти, наявностi наукового
ступеня, вченого звання;
6) вiдношення особи до вiйськового обов’язку;
7) наявностi в особи допуску до державної таємницi, якщо такий допуск
необхiдний згiдно з квалiфiкацiйними вимогами до певної посади;
8) поширення на особу заборони займати вiдповiдну посаду, передбаченої
положеннями Закону України «Про очищення влади».

Кандидат на посаду, стосовно якого спецiальна перевiрка вже проводилася, при
призначеннi в порядку переведення на посаду до iншого державного органу,
органу влади Автономної Республiки Крим, органу мiсцевого самоврядування
повiдомляє про це вiдповiдний орган, який в установленому порядку запитує
iнформацiю щодо її результатiв.
Примiтка.Посадами, якi передбачають зайняття вiдповiдального або особливо
вiдповiдального становища, є посади, передбаченi частиною першою статтi 9
Закону України «Про державну службу», посади, вiднесенi згiдно iз статтею 25
зазначеного Закону та частиною першою статтi 14 Закону України «Про службу
в органах мiсцевого самоврядування» до першої – третьої категорiй, а також
посади суддiв, прокурорiв i слiдчих, керiвникiв, заступникiв керiвникiв
державних органiв, юрисдикцiя яких поширюється на всю територiю України,
їх апаратiв та самостiйних структурних пiдроздiлiв, керiвникiв, заступникiв
керiвникiв державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим,
юрисдикцiя яких поширюється на територiю однiєї або кiлькох областей,
Автономної Республiки Крим, мiст Києва або Севастополя, керiвникiв
державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, юрисдикцiя
яких поширюється на територiю одного або кiлькох районiв, мiста
республiканського в Автономнiй Республiцi Крим або обласного значення,
району в мiстi, мiста районного значення, а також посади, що пiдлягають
замiщенню вищим офiцерським складом вiйськовослужбовцiв.

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи
(стаття 61).
1. Юридичнi особи забезпечують розробку та вжиття заходiв, якi є необхiдними
та обґрунтованими для запобiгання i протидiї корупцiї у дiяльностi юридичної
особи.
2. Керiвник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну
оцiнку корупцiйних ризикiв у її дiяльностi i здiйснюють вiдповiднi
антикорупцiйнi заходи. Для виявлення та усунення корупцiйних ризикiв у
дiяльностi юридичної особи можуть залучатися незалежнi експерти, зокрема
для проведення аудиту.
3. Посадовi та службовi особи юридичних осiб, iншi особи, якi виконують
роботу та перебувають з юридичними особами у трудових вiдносинах,
зобов’язанi:
1) не вчиняти та не брати участi у вчиненнi корупцiйних правопорушень,
пов’язаних з дiяльнiстю юридичної особи;

2) утримуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть
вчинити корупцiйне правопорушення, пов’язане з дiяльнiстю юридичної особи;
3) невiдкладно iнформувати посадову особу, вiдповiдальну за запобiгання
корупцiї у дiяльностi юридичної особи, керiвника юридичної особи або
засновникiв (учасникiв) юридичної особи про випадки пiдбурення до вчинення
корупцiйного правопорушення, пов’язаного з дiяльнiстю юридичної особи;
4) невiдкладно iнформувати посадову особу, вiдповiдальну за запобiгання
корупцiї у дiяльностi юридичної особи, керiвника юридичної особи або
засновникiв (учасникiв) юридичної особи про випадки вчинення корупцiйних
або пов’язаних з корупцiєю правопорушень iншими працiвниками юридичної
особи або iншими особами;
5) невiдкладно iнформувати посадову особу, вiдповiдальну за запобiгання
корупцiї у дiяльностi юридичної особи, керiвника юридичної особи або
засновникiв (учасникiв) юридичної особи про виникнення реального,
потенцiйного конфлiкту iнтересiв.

22. Відповідальність за корупційні
правопорушення (стаття 65).
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1. За вчинення корупцiйних або пов’язаних з корупцiєю правопорушень особи,
зазначенi в частинi першiй статтi 3 цього Закону, притягаються до
кримiнальної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та дисциплiнарної
вiдповiдальностi у встановленому законом порядку.
У разi вчинення вiд iменi та в iнтересах юридичної особи її уповноваженою
особою злочину самостiйно або у спiвучастi до юридичної особи у випадках,
визначених Кримiнальним кодексом України, застосовуються заходи
кримiнально-правового характеру.
2. Особа, яка вчинила корупцiйне правопорушення або правопорушення,
пов’язане з корупцiєю, однак судом не застосовано до неї покарання або не
накладено на неї стягнення у видi позбавлення права обiймати певнi посади або
займатися певною дiяльнiстю, пов’язаними з виконанням функцiй держави або
мiсцевого самоврядування, або такою, що прирiвнюється до цiєї дiяльностi,
пiдлягає притягненню до дисциплiнарної вiдповiдальностi у встановленому
законом порядку.
3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцiйного або
пов’язаного з корупцiєю правопорушення або невиконанню вимог цього Закону
в iнший спосiб, за поданням спецiально уповноваженого суб’єкта у сферi
протидiї корупцiї або приписом Нацiонального агентства рiшенням керiвника

органу, пiдприємства, установи, органiзацiї, в якому працює особа, яка вчинила
таке правопорушення, проводиться службове розслiдування в порядку,
визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.
4. Обмеження щодо заборони особi, звiльненiй з посади у зв’язку з
притягненням до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення, займатися
дiяльнiстю, пов’язаною з виконанням функцiй держави, мiсцевого
самоврядування, або такою, що прирiвнюється до цiєї дiяльностi,
встановлюється виключно за вмотивованим рiшенням суду, якщо iнше не
передбачено законом.
5. Особа, якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi нею злочину у сферi
службової дiяльностi, пiдлягає вiдстороненню вiд виконання повноважень на
посадi в порядку, визначеному законом.
Особа, щодо якої складено протокол про адмiнiстративне правопорушення,
пов’язане з корупцiєю, якщо iнше не передбачено Конституцiєю i законами
України, може бути вiдсторонена вiд виконання службових повноважень за
рiшенням керiвника органу (установи, пiдприємства, органiзацiї), в якому вона
працює, до закiнчення розгляду справи судом.
У разi закриття провадження у справi про адмiнiстративне правопорушення,
пов’язане з корупцiєю, у зв’язку з вiдсутнiстю подiї або складу
адмiнiстративного правопорушення вiдстороненiй вiд виконання службових
повноважень особi вiдшкодовується середнiй заробiток за час вимушеного
прогулу, пов’язаного з таким вiдстороненням.

