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1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України 1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України 

«Про запобігання корупції». «Про запобігання корупції». 

Визначення основних термінівВизначення основних термінів



2. Виявлення та врегулювання конфліктів інтересів2. Виявлення та врегулювання конфліктів інтересів

• 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;

• 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 
представницькі повноваження, що може вплинути на 
об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 
повноважень;

• 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



Шляхи врегулювання конфлікту інтересівШляхи врегулювання конфлікту інтересів

• доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій 
особі;

• особисте виконання керівником службового завдання;
• відмова від участі у прийнятті рішення колегіальним органом (комітету, комісії, 

колегії, ради тощо), якщо така неучасть не впливає на повноваження цього 
органу. У разі якщо неучасть державного службовця, у якого виник конфлікт 
інтересів і який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень 
цим органом призведе до втрати повноважень цим органом, участь такого 
державного службовця у прийнятті рішень має здійснюватись під контролем

• позбавлення приватного інтересу, з приводу якого може виникнути конфлікт 
інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, 
передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб;передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб;

• заміщення державного службовця іншою особою;

• переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних 
службовців;

• здійснення контролю за рішеннями, що приймаються державним 
службовцем;

• перевірка особою, визначеною керівником державного органу, змісту рішень 
чи проектів рішень, що приймаються або розробляються державним 
службовцем або відповідним колегіальним органом з питань, пов'язаних із 
предметом конфлікту інтересів;

• розгляд справ та прийняття рішень державним службовцем у присутності 
особи, визначеної керівником державного органу.



3. Подання декларацій за новою системою. 3. Подання декларацій за новою системою. 
Моніторинг стилю життя суб'єктів декларування. Моніторинг стилю життя суб'єктів декларування. 

Міфи щодо нової системи декларуванняМіфи щодо нової системи декларування

Справжня мета нової системи — впровадження дійового 
інструменту запобігання корупції. 

Обсяг декларації.
1-й раз – 2-3 години. Потім – вносити зміни

"Усі знатимуть, де я живу!!!" 
Зазначені в декларації податковий номер, серія та номер Зазначені в декларації податковий номер, серія та номер 
паспорта, місце проживання, дата народження, 
місцезнаходження нерухомості (крім області, району, 
населеного пункту, де розміщується об'єкт) є інформацією 
з обмеженим доступом і в примірнику декларації, який 
генерується для публічного реєстру, просто не міститься. 

Хто перший?
Левова частка чиновників і посадовців у 2016 р. за новою 
системою своє майно та доходи 
не декларуватимуть



Що декларуємо? 
• об'єкти нерухомості (у тому числі — вперше — об'єкти незавершеного 

будівництва)

• цінне рухоме майно (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні 
електронні пристрої, одяг, цінні подарунки тощо), якщо його вартість перевищує 
100 мінімальних заробітних плат (для декларацій за 2015 р. — 121, 8 тис. грн.). При 
цьому відомості про ТЗ зазначаються незалежно від їхньої вартості, а відомості про 
подарунок вказуються лише у разі, якщо його вартість перевищує 6 090 гривень (5 
МЗП)

• корпоративні права, у тому числі цінні папери; 

• юридичні особи, бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт 
декларування або члени його сім'ї; 

• майно, власником якого є третя особа, але контролює і розпоряджається яким 
декларант або член його сім'ї; декларант або член його сім'ї; 

• наявні грошові активи, у тому числі готівка та гроші на рахунках, декларуються, 
якщо вони перевищують суму 60,9 тис. грн (50 МЗП); 

• отримані доходи, у тому числі грошові подарунки, якщо вони перевищують 6090 
грн на рік від одного джерела; 

• фінансові зобов'язання (позики, іпотеки тощо); 

• видатки декларуються, якщо одноразовий видаток перевищує 60,9 тис. грн (50 
МЗП); 

• нематеріальні активи, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, якщо вони 
можуть бути оцінені в грошах; 

• посади чи робота, що виконується або виконувалася за сумісництвом, та 
входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів 
організацій. 



Штрафи та кримінальна відповідальність: посадять усіх?

Адміністративна і кримінальна відповідальність. 

Для настання хоч якоїсь відповідальності чиновнику 
доведеться помилитися бодай на 137,9 тис. грн. (100 
МЗП у 2016 р.). Якщо недостовірні відомості у декларації 
відрізняються від достовірних на суму від 137,8 тис. грн
до 344,5 тис. грн (від 100 до 250 МЗП) — за це настає 
лише адміністративна відповідальність - штраф від 17 
тис. до 42,5 тис. грн.тис. до 42,5 тис. грн.

У разі встановлення невідповідності декларації стилю 
життя особа матиме 10 днів для пояснення ситуації. 
Виявивши за результатами моніторингу способу життя 
ознаки злочинів (наприклад, незаконного збагачення), 
НАЗК інформує про них правоохоронні органи, які їх 
розслідують.

Нечесних чиновників система буде виявляти, 
максимально ускладнювати їм життя і закривати шлях на 
державну службу. 



4. Державний захист осіб, які надають допомогу в 4. Державний захист осіб, які надають допомогу в 
запобіганні і протидії корупціїзапобіганні і протидії корупції

Національне агентство з питань запобігання Національне агентство з питань запобігання 
корупцікорупції (НАЗК)ї (НАЗК)

здійснюватиме співпрацю з викривачами корупції, 

вживатиме заходи щодо їх правового та іншого 

захисту, притягнення до відповідальності осіб, захисту, притягнення до відповідальності осіб, 

винних у порушенні їх прав

Правоохоронні органиПравоохоронні органи

Уповноважені Уповноважені підрозділи з питань підрозділи з питань 
запобігання та виявлення запобігання та виявлення корупції органів корупції органів 
державної владидержавної влади





Що таке корупціяЩо таке корупція
� отримання посадовцем неправомірної вигоди (хабар,

подарунок, якісь преференції тощо),

� використання посадовцем будь-якого державного чи
комунального майна або коштів в приватних інтересах,

� 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 чинеупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи
невчинення дій під час виконання зазначених
повноважень,

� порушення обмеження спільної роботи близьких осіб,

� недотримання обмеження щодо сумісництва та суміщення
з іншими видами діяльності,

� порушення правил етичної поведінки ,

� неподання, або подання неправдивої декларації особою,
яка зобов’язана декларувати свої
доходи і видатки.



Захист викривачів корупції (зараз)Захист викривачів корупції (зараз)

ВикривачВикривач -- особа,особа, якаяка заза наявностінаявності обґрунтованогообґрунтованого переконання,переконання,

щощо інформаціяінформація єє достовірною,достовірною, повідомляєповідомляє пропро корупційнікорупційні

правопорушенняправопорушення (ст(ст.. 5353 ЗаконуЗакону «Про«Про запобіганнязапобігання корупції»)корупції»)

a)a) ФізичнийФізичний захистзахист -- заза наявностінаявності загрозизагрози життю,життю, житлу,житлу, здоров’юздоров’ю

тата майнумайну осіб,осіб, якіякі надаютьнадають допомогудопомогу вв запобіганнізапобіганні іі протидіїпротидії

корупції,корупції, абоабо їхїх близькихблизьких осіб,осіб, правоохороннимиправоохоронними органамиорганами можутьможутькорупції,корупції, абоабо їхїх близькихблизьких осіб,осіб, правоохороннимиправоохоронними органамиорганами можутьможуть

бутибути застосованізастосовані правові,правові, організаційноорганізаційно--технічнітехнічні тата іншіінші спрямованіспрямовані

нана захистзахист заходи,заходи, передбаченіпередбачені ЗакономЗаконом "Про"Про забезпеченнязабезпечення

безпекибезпеки осіб,осіб, якіякі берутьберуть участьучасть уу кримінальномукримінальному судочинстві"судочинстві"..

b)b) АнонімністьАнонімність -- повідомленняповідомлення пропро порушенняпорушення вимогвимог ЗаконуЗакону можеможе

бутибути здійсненездійснене працівникомпрацівником відповідноговідповідного органуоргану безбез зазначеннязазначення

авторстваавторства (анонімно)(анонімно).. ІншіІнші викривачівикривачі покипоки повинніповинні повідомлятиповідомляти

пропро корупціюкорупцію зз зазначеннямзазначенням свогосвого ПІБПІБ.. ІнакшеІнакше анонімнаанонімна заявазаява нене

будебуде розглядатисярозглядатися..



c)c) ЗахистЗахист відвід звільненнязвільнення -- особаособа абоабо членчлен їїїї сім’їсім’ї нене можеможе бутибути звільненазвільнена чичи

примушенапримушена додо звільнення,звільнення, притягнутапритягнута додо дисциплінарноїдисциплінарної відповідальностівідповідальності

чичи підданапіддана зз бокубоку керівникакерівника абоабо роботодавцяроботодавця іншиміншим негативнимнегативним заходамзаходам

впливувпливу (переведення,(переведення, зміназміна умовумов праці,праці, відмовавідмова вв призначенніпризначенні нана вищувищу

посаду,посаду, скороченняскорочення заробітноїзаробітної платиплати тощо)тощо) абоабо загрозізагрозі такихтаких заходівзаходів впливувпливу уу

зв’язкузв’язку зз повідомленнямповідомленням неюнею пропро корупціюкорупцію..
УУ разіразі наявностінаявності підставпідстав длядля поновленняпоновлення нана роботіроботі працівника,працівника, якийякий бувбув звільненийзвільнений уу зв’язкузв’язку

ізіз здійсненимздійсненим нимним абоабо членомчленом йогойого сім’їсім’ї повідомленнямповідомленням пропро порушенняпорушення вимогвимог ЗаконуЗакону
УкраїниУкраїни "Про"Про запобіганнязапобігання корупції"корупції" іншоюіншою особою,особою, тата заза йогойого відмовивідмови відвід такоготакого поновленняпоновлення
орган,орган, якийякий розглядаєрозглядає трудовийтрудовий спір,спір, приймаєприймає рішеннярішення пропро виплатувиплату йомуйому компенсаціїкомпенсації уу розмірірозмірі

Захист викривачів корупції (зараз)Захист викривачів корупції (зараз)

орган,орган, якийякий розглядаєрозглядає трудовийтрудовий спір,спір, приймаєприймає рішеннярішення пропро виплатувиплату йомуйому компенсаціїкомпенсації уу розмірірозмірі
шестимісячногошестимісячного середньогосереднього заробіткузаробітку ((235235 КЗпП)КЗпП)..

d)d) ЗвільненняЗвільнення посадовців,посадовців, якіякі повідомляютьповідомляють пропро правопорушення,правопорушення, відвід
відповідальностівідповідальності.. ВідповідноВідповідно додо стст.. 1111 ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни «Про«Про доступдоступ додо

публічноїпублічної інформації»,інформації», посадовіпосадові тата службовіслужбові особиособи нене підлягаютьпідлягають юридичнійюридичній

відповідальностівідповідальності заза розголошеннярозголошення інформаціїінформації пропро правопорушенняправопорушення абоабо

відомостей,відомостей, щощо стосуютьсястосуються серйозноїсерйозної загрозизагрози здоров'юздоров'ю чичи безпецібезпеці громадян,громадян,

довкіллю,довкіллю, якщоякщо особаособа припри цьомуцьому керуваласякерувалася добримидобрими наміраминамірами тата маламала

обґрунтованеобґрунтоване переконання,переконання, щощо інформаціяінформація єє достовірноюдостовірною..



Чому не повідомляютьЧому не повідомляють

11. Побоювання. Побоювання

2. Не знають, що є корупцією і 2. Не знають, що є корупцією і куди куди 

повідомлятиповідомляти

3. 3. НедовіраНедовіра3. 3. НедовіраНедовіра

4. 4. Немає фактів покарань корупціонерівНемає фактів покарань корупціонерів



Результати опитування*Результати опитування*
ЧИ ПОВІДОМИЛИ Б ВИ ПРО КОРУПЦІЮ, 
ФАКТ ДАЧІ АБО ОТРИМАННЯ ХАБАРА, 
ЯКБИ В КРАЇНІ ПРАЦЮВАЛА 
НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ? 

54% - так
21% - ні21% - ні
24% - важко сказати

* Громадська думка стосовно корупції. Дослідження. Опитування проведене 
спільно з КМІС, протягом липня-вересня 2015. Регулярні опитування які 
проводить Пакт щодо участі громадян з 2014 року





Як змінити ставленняЯк змінити ставлення
•• 11. Запровадити дієві засоби захисту, зокрема, . Запровадити дієві засоби захисту, зокрема, 

вдосконалити законодавство і вдосконалити законодавство і сумлінно сумлінно 

виконувати виконувати йогойого

•• 2. Вести роз’яснення про процедури і канали 2. Вести роз’яснення про процедури і канали 

повідомленняповідомленняповідомленняповідомлення

•• 3. Створити прецеденти невідворотного 3. Створити прецеденти невідворотного 

покарання покарання корупціонерівкорупціонерів



Як спонукати до викриття Як спонукати до викриття 
всередині організаціївсередині організації

11. Наявність . Наявність комплаєнскомплаєнс--процедурпроцедур

2. Надійні канали повідомлення2. Надійні канали повідомлення

3. Дотримання анонімності3. Дотримання анонімності3. Дотримання анонімності3. Дотримання анонімності

4. Довіра 4. Довіра до процедур і комплаєнсдо процедур і комплаєнс--офіцера офіцера 

5. Захист5. Захист





5. Адміністративна та кримінальна відповідальність за 5. Адміністративна та кримінальна відповідальність за 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушеннякорупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Спеціально уповноважені органи:Спеціально уповноважені органи:

•• НАЗК (голова НАЗК (голова -- Наталія Корчак)Наталія Корчак)

•• Національна поліція (голова Національна поліція (голова -- Хатія Хатія 
Деканоїдзе)Деканоїдзе)

•• НАБУ (директор НАБУ (директор –– Артем Ситник)Артем Ситник)•• НАБУ (директор НАБУ (директор –– Артем Ситник)Артем Ситник)

•• Органи прокуратури, зокрема, спеціалізована Органи прокуратури, зокрема, спеціалізована 
антикорупційна прокуратура (керівник антикорупційна прокуратура (керівник --
Назар Холодницький)Назар Холодницький)

Інші державні органи:Інші державні органи:
•• СБУСБУ
•• Державне бюро розслідуваньДержавне бюро розслідувань



Корупційні злочини (ст. 45 Кримінального кодексу України)

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем 

Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків 
бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних 
призначень або з їх перевищенням 

Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим 
становищем 

Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 
Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем

Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем

Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, 
призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання 
службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням 

Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 



Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації

Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, 
печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим 
становищем або їх пошкодження 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 

Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми 

Стаття 365-2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги 

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

Стаття 368-2. Незаконне збагаченняСтаття 368-2. Незаконне збагачення
Стаття 368-3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми 

Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі 

Стаття 369-2. Зловживання впливом
Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем 
зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів 
пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а 
також заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем



До корупційних злочинів також можна віднести:

Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного орган 

Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної 
відповідальності 

Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови
УВАГА! Громадянин звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 
у нього вимагали надання неправомірної вигоди і він про це повідомив 
правоохоронні органи. 

За корупційні діяння передбачена і адміністративна відповідальність, За корупційні діяння передбачена і адміністративна відповідальність, 
згідно КпАП, а саме:

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

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо 
одержання дарунка (пожертви) 

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю 

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт 
інтересів 

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

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції 



Національне антикорупційне Національне антикорупційне бюробюро

•• здійснює оперативноздійснює оперативно--розшукові заходи розшукові заходи і і 

досудове розслідування кримінальних досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених до його правопорушень, віднесених до його підслідності підслідності 

(ст. 216 Кримінального процесуального кодексу), (ст. 216 Кримінального процесуального кодексу), 

•• вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та •• вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та 

майнамайна, які можуть бути предметом , які можуть бути предметом конфіскації, конфіскації, 

•• здійснює інформаційноздійснює інформаційно--аналітичну роботу з аналітичну роботу з 

метою виявлення та усунення причин і умов, що метою виявлення та усунення причин і умов, що 

сприяють сприяють вчиненню корупційних вчиненню корупційних кримінальних кримінальних 

правопорушеньправопорушень





Підслідність НАБУПідслідність НАБУ

• Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем 

• Стаття 206-2. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 

організації

• Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом

• Стаття 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення 

видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням

• Стаття 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують 

надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону

• Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації

• Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

• Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

• Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 

вигоди службовою особою



• Стаття 368-2. Незаконне 

збагачення

• Стаття 369. Пропозиція, обіцянка 

або надання неправомірної вигоди 

службовій особі

• Стаття 369-2. Зловживання 

впливом

Підслідність НАБУПідслідність НАБУ

Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання 

військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших 

бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної 

техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем



Підслідність НАБУПідслідність НАБУ

досудоведосудове розслідуваннярозслідування вказанихвказаних злочинівзлочинів,, якщоякщо наявнанаявна хочахоча бб

однаодна зз такихтаких умовумов::

•• Злочини вчинено певною вищою посадовою особоюЗлочини вчинено певною вищою посадовою особою, в тому , в тому 

числі урядовцем, нардепом, посадовою особою місцевого числі урядовцем, нардепом, посадовою особою місцевого 

самоврядування першої та другої категорій, суддею, самоврядування першої та другої категорій, суддею, 

прокурором, керівником суб’єкта великого підприємництва, у прокурором, керівником суб’єкта великого підприємництва, у прокурором керівником суб єкта великого підприємництва упрокурором керівником суб єкта великого підприємництва у

статутному капіталі якого частка державної або комунальної статутному капіталі якого частка державної або комунальної 

власності перевищує 50 відсотківвласності перевищує 50 відсотків , тощо, тощо

•• або або Розмір предмета злочину або завданої ним шкоди Розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 500 і в 500 і 

більше разів перевищує розмір мінімальної зарплати більше разів перевищує розмір мінімальної зарплати 

•• або або ЗлочинЗлочин щодо пропозиції, обіцянки або надання щодо пропозиції, обіцянки або надання 

неправомірної вигоди, та зловживання впливом, неправомірної вигоди, та зловживання впливом, вчинено щодо вчинено щодо 

вищої службової особи.вищої службової особи.



6. Як протидіяти корупції: що залежить від кожного 6. Як протидіяти корупції: що залежить від кожного 
з нас? Як необхідно діяти в разі надходження з нас? Як необхідно діяти в разі надходження 
пропозиції неправомірної вигоди/подарунка?пропозиції неправомірної вигоди/подарунка?

У разі надходження пропозиції щодо неправомірної 
вигоди або дарунка (пожертви), посадова особа має:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила 
пропозицію;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.



Поради особі, уповноваженій на виконання Поради особі, уповноваженій на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядуванняфункцій держави або місцевого самоврядування

1) Станьте прикладом нетерпимості до проявів корупції. Своєю 
поведінкою давайте оточуючим зрозуміти, що не тільки не 
будете самі приймати участі у корупційних діяннях, але й не 
будете приховувати таких діянь своїх колег
2) Рішуче припиняйте спроби втягнути Вас у корупційні діяння. 
Негайно повідомляйте про такі спроби керівництву
3) Якщо у Вас з'являється відчуття, що Вас хочуть попросити про 3) Якщо у Вас з'являється відчуття, що Вас хочуть попросити про 
послугу, яка суперечить Вашим обов'язкам, залучіть будь-кого 
зі своїх колег у якості свідка
4) Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який 
момент перевірити
5) Чітко відокремлюйте службову діяльність від свого 
приватного життя. Перевіряйте, чи немає конфлікту інтересів 
між Вашими службовими обов'язками та приватними 
інтересами
6) Запобігайте корупції, викриваючи 
випадки корупційних діянь



Додаткові поради
• На нашому сайті http://anticorruption.in.ua ви

завжди можете ознайомитися з інструкціями,
в яких міститься інформація: як діяти, коли
стикаєтесь з корупцією, як скласти заяву чи
скаргу, кому і яким чином повідомити про
корупцію тощо.

Якщо виникають запитання, на нашому сайті• Якщо виникають запитання, на нашому сайті
ви можете їх задати і фаховий юрист
відповість на них.

• Повідомити про корупцію ви можете за
посиланнями
http://anticorruption.in.ua/content/vykryvacham
-korupciyi або http://www.xabardocs.org/



Дякую за увагуДякую за увагу

ДмитроДмитро КУЗІН, КУЗІН, ДмитроДмитро КУЗІН, КУЗІН, 

юридичний радник юридичний радник 

Transparency Transparency International International УкраїнаУкраїна

kuzin@tikuzin@ti--ukraine.orgukraine.org

095 391 74 19095 391 74 19

http://ti-ukraine.org
http://anticorruption.in.ua



 

 

 



 



 

 



 

 



Чому Національне антукорупційне бюро 
запустить систему протидії корупції?

пр
оз

орість

сп
ец

іалізація
під

звітність

Як обиратимуть керівника Бюро?

конкурсний відбір
Відкритий конкурсний відбір керівництва Бюро,  організацію 
та проведення якого здійснює здійснює конкурсна комісія з 
9 представників.

Національне бюро матиме справу лише 
із злочинами, вчиненими публічними 
службовцями або щодо них.

До підслідності Національного бюро відносяться також корупційні злочини, 
коли однією зі сторін злочину є публічний службовець та розмір предмету 
(або завданої шкоди) якого дорівнює або перевищує 610 000 гривень 
(п'ятсот і більше мінімальних зп).

До НАБ відряджатимуться Генеральним 
прокурором спеціальні прокурори, які 
займатимуться виключно справами 
високопосадовців

Не менше 5 років 
досвіду роботи на 
керівних посадах

Призначається Президентом 
за поданням Конкурсної 
комісії з 9 осіб: по 3 від 

Президента, Кабміну та ВР 

Протягом 2 років не 
входив до керівних 

органів політичної партії 
і не працював в ній

Перевірка кожного 
співробітника на 
поліграфі

Вищі посадові особи

Корупційні правопорушення 

Спеціальні антикорупційні 
прокурори 

Звітування Бюро передою Радою громадського 
контролю
НАБ 2 рази на рік оприлюднює детальний звіт про свою діяльність, а також 
подає звіт Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Президенту 
України (звіт подається разом з висновком до нього Ради громадського 
контролю при Національному бюро). Кількісні та якісні показники звіту 
визначені законом.

€
Невідворотність 
покарання
Законопроект запроваджує дієву 
кримінальну відповідальність за 
незаконне збагачення чиновників.

НАБ створюється відповідно до 
міжнародних стандартів 
незалежності та ефективності 
діяльності спеціалізованих 
антикорупційних інституцій, а 
також найкращого світового 
досвіду створення органів 
протидії корупції на 
найвищому рівні.

Обирається голова Бюро шляхом відкритого конкурсу, cпівбесіди 
з кандидатами у прямому ефірі. На сайті Президента публікується 
інформація про всіх претендентів, а громадяни зможуть повідомляти 
відомості про кандидатів та коментувати процес відбору.

На службу до НАБ 
не можуть бути прийняті 
особи, які протягом 
останніх п’яти років 
працювали у спеціально 
уповноважених підрозділах по 
боротьбі з корупцією.

НАБ

ВР Кабмін Президент

Відомий анти-
корупціонер



Народними депутатами,  депутатами обласних рад
Прем'єр-міністром, членами Кабміну та заступниками міністрів
Головою та заступниками Нацбанку
Держслужбовцями 1-2 категорій
Посадовими особами місцевого самоврядування 1-2 категорій
Суддями, народним засідателем, членами Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів та Вищої ради юстиції
Керівництвом, помічниками та слідчими ГПУ, керівництвом 
прокуратури міст Києва,  Севастополя, областей
Керівництвом правоохоронних органів, митної та податкової служби 
Військовослужбовцями  вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, 
Держприкордонслужби, та інших військових формувань
Керівником держпідприємництва (частка держвласності більше 50%)

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем (ст. 191 ККУ); 
Протиправне заволодіння майном (ст. 206-2 Кримінального кодексу 
України); 
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 
209 ККУ); 
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків 
бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних 
призначень або з їх перевищенням (ст. 210 ККУ); 
Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження 
бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону (ст. 211 
ККУ);
Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації 
(ст. 354 ККУ); 
Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ); 
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою (ст. 368 ККУ); 
Незаконне збагачення (ст. 368-2 ККУ); 
Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 
369 ККУ); 
Зловживання впливом (ст. 369-2 ККУ); 
Привласнення військового майна (ст. 410 ККУ).

Скоєних високопосадовцями:

Або коли розмір предмета злочину чи 
завданої ним шкоди дорівнює/перевищує 
610 000 гривень  і якщо однією із 
сторін злочину є публічний службовець

НАБ займатиметься досудовим 
розслідуванням таких злочинів:

Як працює Національне 
антикорупційне бюро? 

кримінальним
корупційним 
правопорушенням, які становлять 
загрозу національній безпеці.

НАБ – це центральний апарат, 
7 теруправлінь та 700 
співробітників

досудове розслідування  
кримінальних правопорушень

проведення оперативно-
розшукових заходів

не погашена судимість

адмінка за вчинення 
корупційного 
правопорушення

громадянство іншої держави

не пройшли спеціальну 
перевірку та поліграф 

член чи учасник політичної 
партії  

Відкритий конкурсний відбір керівництва Бюро,  організацію 
та проведення якого здійснює конкурсна комісія з 
представників влади та опозиції. 

Напрямки роботи НАБ:

Директор Спеціалізований 
Прокурор

ОперативникСлідчий

Призначаються 
виключно за 
результатами 
відкритого конкурсу

Вхід до НАБ заборонено: 

гривень - мінімальна заробітна 
платня у НАБ

₴ ₴

18 000 
проведення перевірки добро-
чесності публічних службовців

Злочини

Співробітники НАБ

ПРОТИДІЄ

ХАБАРНИК



АДМ І Н І С Т РАТИ ВНА  В І ДПОВ І ДАЛЬ Н І С ТЬ  ЗА  КОРУПЦ ІЮ

СТАТТЯ 

172
Порушення обмежень щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами діяльності

Посадовець займається 
підприємницькою чи 
іншою оплачуваною 
діяльністю (наприклад, 
надає платні 
консультації)

ШТРАФ (ГРН.)

Винятки (види оплачуваної діяльності):

Викладацька

Посадовець може здійснювати  функції 
з управління акціями (частками, паями), 
що належать державі або представляти 
інтереси держави в раді підприємства 
(спостережній раді), ревізійній комісії 
господарської організації. 

Творча Наукова Медична 
практика

Суддівська 
практика 

Інструкторська 
практика зі спорту

від 5 100

до 8 500

Посадовець входить до 
складу органу управління 
чи наглядової ради 
підприємства або 
організації, що має на 
меті одержання прибутку

ШТРАФ (ГРН.)

Винятки:

від 5 100

до 8 500

депутати ВР АРК 
депутати місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої 
повноваження у відповідній раді на постійній основі),
члени Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у 
Вищій раді юстиції на постійній основі), 
народні засідателі і присяжні.

Посадовець може прийняти подарунок від близьких осіб, що перевищує 1378 грн.  або якщо це є  загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. Близькі особи - 
чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи 
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із посадовцем, в тому числі особи, які 
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

СТАТТЯ 

172
Порушення встановлених законом обмежень 
щодо одержання дарунка (пожертви)

Посадовець отримав 
разовий подарунок, що 
перевищує 1378 грн. чи 
за рік сума подарунків 
від однієї особи 
перевищила 2436 грн. 
(два прожиткові мінімуми 
для працездатної особи на 1 січня року отримання)

ШТРАФ (ГРН.)

Винятки:

від 1 700

до 3 400

Посадовець повторно
порушив обмеження
щодо одержання 
подарунків 
протягом року після того 
як його було піддано 
адміністративному стягненню 

ШТРАФ (ГРН.)

від 3 400

до 6 800

СТАТТЯ 

172 Порушення вимог фінансового контролю 

Посадовець 
не подав 
декларацію 
або подав її 
несвоєчасно 
(після 1 квітня 
поточного року)

Посадовець не 
повідомив або 
несвоєчасно повідомив 
(у 10-ти денний термін 
після відкриття) про 
відкриття валютного 
рахунку в установі 
банку-нерезидента або

ШТРАФ (ГРН.)

від 850
до 1 700

ШТРАФ (ГРН.)

від 1 700

до 3 400

від 2 125

до 4 250

від 1 700

до 3 400

СТАТТЯ 

172
Порушення вимог 
щодо запобігання та врегу- 
лювання конфлікту інтересів

Посадовець не 
повідомив про 
наявність конфлікту інтересів: 

Посадовець вчинив дії в 
умовах реального 
конфлікту інтересів: 

СТАТТЯ 

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

Посадовець використав 
у власних інтересах 
інформацію, яка стала 
йому відома у зв’язку з 
виконанням своїх 
обов’язків (розголосив, 
розповів іншій особі 
тощо):

СТАТТЯ 

172
Невжиття заходів 
щодо протидії корупції 

Посадовець не 
вжив заходів 
щодо протидії 
корупції (не 
вирішив питання 
роботи близьких 
осіб, конфлікту 
інтересів тощо)

ШТРАФ (ГРН.)

від 3 400

до 6 800

ШТРАФ (ГРН.) ШТРАФ (ГРН.)

4

5

6

7 8 9

ДОДАТКОВО: конфіскація 
отриманого доходу від 
такої діяльності

ДОДАТКОВО: конфіскація 
дарунка (пожертви)

ДОДАТКОВО: конфіскація 
отриманого доходу від 
такої діяльності

про суттєві зміни в майновому стані: 

ШТРАФ (ГРН.)
до 3 400
від 1 700



Крим і на льна  В І ДПОВ І ДАЛЬН І С ТЬ  ЗА  КОРУПЦ ІЮ

СТАТТЯ 364 Зловживання владою або службовим становищем

- заборона займати посади до 3 років
- штраф від 4 250 грн. до 12 750 грн.
- спеціальна конфіскація

Додаткові покарання:
-заборона займати посади до 3 років
- штраф від 8 500 грн. до 17 000 грн.
- спеціальна конфіскація

Додаткові покарання:

Посадовець 
зловживає 
владою

Якщо є тяжкі 
наслідки 
(матеріальні 
збитки від 
172 250 грн.)

позбавлення волі 
до 3 років

обмеження волі 
до 3 років

арешт до 
6 міс.

позбавлення волі 
від 3 до 6 років

-спеціальна конфіскація 

Я не даю 
хабарів!

позбавлення волі 
від 2 до 4 років

обмеження волі 
від 2 до 4 років

СТАТТЯ 369 Пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди службовій особі Звільнення від кримінальної відповідальності

Громадянин пропонує, 
обіцяє чи надає неправо-
мірну вигоду службовій 
особі.  При повторному 
скоєнні злочина  чи спробі 
підкупити службовця 
вищого рангу міра 
покарання зростає

Громадянин звільняється від 
кримінальної 
відповідальності, якщо у 
нього вимагали надання 
неправомірної вигоди і він 
про це повідомив 
правоохоронні органи.

Детально ознайомитись з 
інформацією можна на сайті 
www.anticorruption.in.ua

Додаткові покарання:

штраф

від 8500

до 12 750 

позбавлення волі 
до 2 років

СТАТТЯ 368-2 Незаконне збагачення 

Посадовець набув у 
власність майно, законність 
набуття якого не підтверджена
доказами, та вартість якого  
перевищує 689 000 грн., 
або передав таке майно 
іншій особі 

-заборона обіймати посади до 3 років 
-спеціальна конфіскація 
-конфіскація майна

-заборона обіймати посади до 3 років 
-спеціальна конфіскація 
-конфіскація майна

Додаткові покарання:
-заборона обіймати посади до 3 років
-спеціальна конфіскація 
-конфіскація майна

Додаткові покарання:Додаткові покарання:

позбавлення волі 
від 2 до 5 років

Посадовець середньої ланки, 
суддя, прокурор, слідчий 
набув у власність майно, 
законність набуття якого не 
підтверджена доказами, та 
та вартість якого перевищує 
689 000 грн., або передав 
таке майно іншій особі 

позбавлення волі 
від 5-10 років

Високопосадовець (Президент, 
Прем'єр-міністр, Голова ВРУ, 
народні депутати тощо) набув у 
власність майно, законність набуття
якого не підтверджена доказами, та 
вартість якого перевищує
689 000 грн., або передав таке 
майно іншій особі 

СТАТТЯ 368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

Посадовець 
приймає 
пропозицію 
або обіцянку 
отримати, або 
отримав 
неправомірну 
вигоду

-заборона обіймати посади до 3 років 
-спеціальна конфіскація 

Додаткові покарання:
-заборона обіймати посади до 3 років 
-спеціальна конфіскація 
-конфіскація майна

-заборона обіймати посади до 3 років 
-спеціальна конфіскація 
-конфіскація майна

-заборона обіймати посади до 3 років 
-спеціальна конфіскація 
-конфіскація майна

Додаткові покарання:
-заборона обіймати посади до 3 років 
-спеціальна конфіскація 

Додаткові покарання:

штраф позбавлення волі 
від 2 до 4 років

позбавлення волі 
від 3 до 6 років

арешт від 
3 до 6 міс.

домовились
Посадовець 
отримав 
неправомірну 
вигоду у 
значному 
розмірі (від 
68 900 грн.)

-заборона обіймати посади до 3 років 
-спеціальна конфіскація 
-конфіскація майна

Додаткові покарання:

позбавлення волі 
від 8 до 12 років

Посадовець 
отримав 
неправомірну 
вигоду у 
особливо 
великому 
розмірі ( від 
344 500 грн.)

Додаткові покарання:

позбавлення волі 
від 5 до 10 років

Неправомірну 
вигоду отримав 
посадовець 
середньої 
ланки, суддя, 
прокурор, 
слідчий

Додаткові покарання:

позбавлення волі 
від 8 до 12 років

Неправомірну 
вигоду отримав 
високопосадовець 
(Президент, 
Прем’єр-міністр, 
Голова ВРУ, народні 
депутати тощо)

позбавлення волі 
від 5 до 10 років

Посадовець отримав 
неправомірну вигоду 
у великому розмірі 
(від 137 800 грн.) 
або повторно, або 
була змова чи 
вимагання

$ $

від 17 000 

від 25 500 

$
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