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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розв'язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на
сьогоднішньому етапі розвитку держави.
За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до масових протестів в
Україні наприкінці 2013 року - на початку 2014 року. Згідно з результатами дослідження
«Барометра Світової Корупції» (Global Corruption Barometer), проведеного міжнародною
організацією Transparency International у 2013 році, 36 відсотків українців були готові вийти на
вулицю, протестуючи проти корупції. За результатами проведеного Міжнародною фундацією
виборчих систем (IFES) наприкінці 2013 року дослідження громадської думки, корупція вже
входила до переліку найбільших проблем населення і викликала особливе занепокоєння
у 47 відсотків громадян. За даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться
Transparency International, українці вважають свою державу однією з найбільш корумпованих у
світі: у 2012 і 2013 роках держава займала 144 місце із 176 країн, в яких проводилися дослідження.
Такий високий показник сприйняття корупції громадянами пояснюється відсутністю дієвих
реформ у сфері протидії корупції та неефективною діяльністю органів правопорядку щодо
виявлення корупційних правопорушень та притягнення винуватців до відповідальності, про що
свідчить, зокрема, незадовільне виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо
запровадження антикорупційних стандартів: з 25 рекомендацій Групи держав проти корупції
(GRECO), наданих за результатами першого і другого раундів оцінки, лише 13 рекомендацій
виконано, незважаючи на шість років роботи і три раунди оцінювання прогресу,
а з 16 рекомендацій, наданих за результатами третього раунду, виконано лише три рекомендації.
З антикорупційних рекомендацій Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейського
Союзу (ЄС) імплементована лише невелика частина, що стосується криміналізації корупції.
Ключові рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO) та ЄС щодо утворення
антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, державної служби, створення
систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності активів посадовців
залишилися невиконаними.
При цьому Національна антикорупційна стратегія на 2011 - 2015 роки, затверджена Указом
Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, так і не стала ефективним інструментом
антикорупційної політики.
Однією з основних причин неналежного виконання Національної антикорупційної стратегії
на 2011 - 2015 роки як основного програмного документа в антикорупційній сфері стала
відсутність всупереч міжнародному досвіду чітких індикаторів стану та ефективності її
виконання.
У зазначеній Стратегії відсутній також механізм моніторингу та оцінки її виконання - не
передбачено, яким чином мала виконуватися відповідна робота Національним антикорупційним
комітетом та в який спосіб повинна залучатися до цих процесів громадськість.
Таким чином, можна констатувати, що на сьогодні в Україні фактично відсутня ефективна
стратегія протидії корупції, яка б враховувала гостроту проблеми та актуальність ситуації.
У зв'язку із зазначеним необхідно ухвалити новий стратегічний документ, який би визначив
першочергові заходи із запобігання та протидії корупції, що повинні створити основу для
подальшого проведення реформи у цій сфері.
ПАКЕТ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАКОНІВ (14 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ)
■ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на
2014 – 2017 роки»;
■ «Про Національне антикорупційне бюро України»;
■ «Про запобігання корупції»;
■ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих
вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».
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ЗАКОНИ, ЩО СПРИЯЮТЬ БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ
► «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів
України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної
безпеки та корупційні злочини (закон про заочне засудження)»;
► «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»;
► «Про прокуратуру».

ПРІОРІТЕТИ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ

◘ Антикорупційна стратегія затверджена законом.
◘ Підготовлена у партнерстві громадськості з Міністерством юстиції.
◘ Визначені головні напрямки антикорупційної діяльності у державі на середньостроковий
період (3 роки).
◘ Охоплює усі ключові сегменти: законодавчу, виконавчу, судову гілки влади, приватний сектор,
формування негативного ставлення до корупції.
◘ Передбачає залучення громадськості та бізнесу до імплементації стратегії.
◘ Встановлені індикатори прогресу у реалізації стратегії.
◘ Передбачена щорічна оцінка стану виконання стратегії.
◘ Створюється моніторинговий/координаційний механізм (Національна рада з питань
антикорупційної політики).
◘ Впроваджується через державну програму.
НОВА СИСТЕМА АНТИКОРУПЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

Антикорупційна політика

Попередження корупції

Покарання за корупцію

Механізм періодичної оцінки
та аналізу проблеми корупції
Правила та процедури
формування, координації,
моніторингу, оцінки та
звітування щодо імплементації
політики
Орган з моніторингу та
координації політики з
широкою участю
громадськості

Конфлікт інтересів та етичні
стандарти
Контроль за майновим станом
чиновників

Національне антикорупційне
бюро
Посилення відповідальності за
корупцію

Моніторинг способу життя

Розширення переліку
корупційних злочинів
Нові антикорупційні
інструменти

Перевірки доброчесності
Захист викривачів
Приватний сектор
Незалежний орган
(Національне агентство з
питань запобігання корупції)
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НОВА СИСТЕМА АНТИКОРУПЦІЙНИХ
ОРГАНІВ

Антикорупційна політика
Парламент
Національна рада з
антикорупційної політики
Уряд
Національне агентство з
питань запобігання корупції
(НАЗК)

Попередження корупції

Покарання за корупцію

Національне агентство з
питань запобігання корупції

Національне антикорупційне
бюро

НОВЕЛИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У розділі II Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання
корупції» (вказаний закон буде введений в дію з 26 квітня 2015 року) закріплені положення щодо
діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.
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.
18 березня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про утворення
Національного агентства з питань запобігання корупції» (№ 118).
Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п'ять членів.

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.
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
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комісією, склад якої
та проведення конкурсу.

затверджує

Кабінет Міністрів України та яка здійснює організацію

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.
Не може бути призначена на посаду члена Національного агентства особа, яка:
▬ за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
▬ має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
▬ притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з
корупцією;
▬ яка не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
▬ не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
▬ не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
▬ впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади,
незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії.
Повноваження члена Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів
України достроково у випадку:
◙ призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
◙ досягнення шістдесяти п'яти років;
◙ 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;
◙ набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його
цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
◙ набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
◙ припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
◙ подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
◙ відмови від прийняття присяги державного службовця;
◙ смерті;
◙ набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено систематичне порушення вимог цього
Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину.
Голова Національного агентства обирається агентством строком на два роки з числа
його членів. Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
У п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» закріплено, що 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;
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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 нормативноправових 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.
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Звертаємо Вашу увагу!!! Національне агентство з метою виконання покладених на
нього повноважень має право складати протоколи про адміністративні правопорушення,
віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені
законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.
(правопорушення, передбачені ст. ст.
172-4 – 172-9, ст.188-46 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).
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 (ч. 3 ст. 12 вищевказаного закону).
Також у ст. 188-46 КУпАП закріплено, що невиконання законних вимог (приписів)
Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення порушень
законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а
також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо
недостовірної інформації або не у повному обсязі – тягнуть за собою накладення штрафу від
ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню
за таке ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ч. 3 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушення,
пов'язаного з корупцією, а також правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього
Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох
років з дня його вчинення.
У ст. 1 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII «Про Національне
антикорупційне бюро України» визначено, що Національне антикорупційне бюро України
(далі – Національне бюро) є державним правоохоронним органом, на який покладається
попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних
правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які
вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
Національне бюро складається з центрального і територіальних управлінь. Для забезпечення
виконання завдань Національного бюро його Директор утворює своїм рішенням не більше семи
територіальних управлінь Національного бюро, юрисдикція яких охоплює визначені в рішенні
області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь.
Директором Національного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну
освіту, стаж роботи в галузі права не менше десяти років, досвід роботи на керівних посадах в
органах влади, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях
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не менше ніж п'ять років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та
моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні
службові обов'язки
Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро особа, яка впродовж
двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади, незалежно від
тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії або знаходилася у трудових чи
інших договірних відносинах з політичною партією.
Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро особа, яка не пройшла
перевірку у порядку, встановленому Законом України «Про очищення влади», з метою
відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади
відповідно до європейських стандартів.
Директор Національного бюро призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не
може обіймати цю посаду два строки підряд.
Директором Національного бюро є Ситник Артем Сергійович.
Територіальні управління Національного бюро знаходяться у Львові, Хмельницькому,
Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську, Києві.
Полтавське територіальне управління поширює свою діяльність на Дніпропетровську
область.
До структури управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи детективів, що
здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні
підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації
або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників
кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в
іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи.

До Національного бюро може бути відряджено працівників інших державних органів,
установ, організацій із залишенням їх на службі у відповідних органах, установах, організаціях або
з переведенням у штат Національного бюро з метою виконання обов'язків, які вимагають
спеціальних знань та навичок. Працівники Національного бюро можуть бути відряджені до інших
державних органів, установ і організацій для виконання завдань, визначених цим Законом, із
залишенням у штаті Національного бюро.
Обов’язки Національного бюро закріплені у ст. 16 вищевказаного закону.
Так, Національне бюро:
▓ здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, виявлення, припинення та
розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також в
оперативно-розшукових справах, витребуваних від інших правоохоронних органів;
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▓
здійснює
досудове
розслідування кримінальних
правопорушень,
віднесених
законом до його підслідності, а також проводить досудове розслідування інших кримінальних
правопорушень у випадках, визначених законом;
▓ вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом
конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до
підслідності Національного бюро, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на
яке накладено арешт;
▓ взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими
суб'єктами для виконання своїх обов'язків;
▓ здійснює інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що
сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного
бюро;
▓ забезпечує особисту безпеку працівників Національного бюро та інших визначених законом
осіб, захист від протиправних посягань на осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у
підслідних йому кримінальних правопорушеннях;
▓ забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності співпрацю з особами, які
повідомляють про корупційні правопорушення;
▓ звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про
результати своєї роботи;
▓ здійснює міжнародне співробітництво у межах своєї компетенції відповідно до законодавства
України та міжнародних договорів України.
Окрім цього, у ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»
закріплені права Національного бюро.
Так, Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них
обов'язків надається право:
1) заводити оперативно-розшукові справи на підставі постанови, що затверджується начальником
відповідного підрозділу Національного бюро, та здійснювати на підставах і в порядку,
установлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи;
2) за рішенням Директора Національного бюро, погодженим з прокурором, витребовувати від
інших правоохоронних органів оперативно-розшукові справи та кримінальні провадження, що
стосуються кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного
бюро, та інших кримінальних правопорушень, які не відносяться до його підслідності, але можуть
бути використані з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних
правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
3) витребовувати за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро та
одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших
правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну
для виконання обов'язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки,
фінансові зобов'язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку, відомості
про використання коштів Державного бюджету України, розпорядження державним або
комунальним майном.
Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язані невідкладно, але не більше ніж
протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання
інформації суб'єкт повинен так само невідкладно у письмовій формі повідомити про це
Національне бюро з обґрунтуванням причин. Національне бюро за зверненням відповідного
суб'єкта може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів.
Ненадання Національному бюро на його запит інформації, надання завідомо недостовірної
інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання,
повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, забороняються і
тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
Національне бюро в порядку, визначеному законодавством, має прямий доступ до
автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем
(адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування,
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користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій,
мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
4) знайомитися в державних органах, органах місцевого самоврядування із документами та
іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, виявлення,
припинення та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності
Національного бюро, у тому числі такими, що містять інформацію з обмеженим доступом;
5) на підставі рішення Директора Національного бюро або його заступника, погодженого з
прокурором, отримувати від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств та
організацій незалежно від форми власності інформацію про операції, рахунки, вклади, правочини
фізичних та юридичних осіб, яка необхідна для виконання обов'язків Національного бюро.
Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та
обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність» з урахуванням положень
цього Закону, а отримання від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку
України та депозитарних установ інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних
паперів, - в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України»
з урахуванням положень цього Закону. Суб'єкти, яким адресовано зазначене рішення, зобов'язані
невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У
разі неможливості її надання у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням
відповідного суб'єкта Національне бюро може продовжити строк надання інформації на строк не
більше двох календарних днів;
6) на підставі відповідного рішення суду на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення
(за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, а також вилучати предмети і
документи у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
7) залучати на добровільній основі, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих
спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців з будь-яких установ, організацій, контрольних і
фінансових органів для забезпечення виконання повноважень Національного бюро;
8) за письмовим рішенням Директора Національного бюро або його заступника, погодженим із
прокурором, створювати спільні слідчі групи, що включають оперативних та слідчих працівників;
9) за пред'явлення службового посвідчення входити безперешкодно до державних органів, органів
місцевого самоврядування та зони митного контролю, а за письмовим розпорядженням Директора
Національного бюро або його заступника - безперешкодно проходити до військових частин та
установ, пунктів пропуску через державний кордон України;
10) одержувати у вигляді довідки від органів прокуратури України та Міністерства юстиції
України у триденний строк матеріали, отримані (надані) у рамках надання міжнародної правової
допомоги, які стосуються фінансових і корупційних кримінальних правопорушень тощо.
Законом України від 12 лютого 2015 року № 198-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного
бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції» внесені зміни до
КУпАП, Цивільного процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України,
Кримінального процесуального кодексу України, законів України «Про Національне
антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції».

Статтею 185-13 КУпАП встановлена відповідальність за невиконання законних вимог
посадових осіб Національного антикорупційного бюро України
Так, ненадання інформації Національному антикорупційному бюро України на запит його
посадових осіб, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення
встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них
збирається така інформація, або невиконання інших законних вимог посадових осіб
Національного антикорупційного бюро України тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот
п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року
було
піддано
адміністративному
стягненню за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до
шестиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розділ V Закону України «Про запобігання корупції» присвячений заходам запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів.
Закон розподіляє потенційний та реальний конфлікт інтересів.
Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій
вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність
чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання
зазначених повноважень.
Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її
службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання
зазначених повноважень.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
зобов’язання:
1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту
інтересів;
2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи
повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів
безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає
наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне
агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання
повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не
можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень,
вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або
приватних інтересів третіх осіб.
Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить
звільнення / ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання
повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту
інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну
особу.
Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї
реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз'яснює такій
особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.
Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення /
ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи,
зобов'язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів такої особи.
Важливо відмітити, що у ч. 5 ст. 28 вищевказаного закону закріплено, що 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.
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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.

Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
◘ усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
◘ застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням
нею певних дій чи прийняття рішень;
◘ обмеження доступу особи до певної інформації;
◘ перегляду обсягу службових повноважень особи;
◘ переведення особи на іншу посаду;
◘ звільнення особи.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 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.
Правила етичної поведінки закріплені у розділі VI вищевказаного закону.
Так, 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.
Розділ VII Закону України «Про запобігання корупції» присвячений фінансовому
контролю.
Важливою складовою Закону є правила щодо системи об'єктивного фінансового
контролю за майновим станом публічних службовців, що полягатиме у:
1) поданні декларацій в електронній формі;
2) комплексі перевірок декларацій антикорупційним превентивним органом;
3) оприлюдненні декларацій у спеціальному єдиному реєстрі;
4) розширенні переліку відомостей, що підлягатимуть зазначенні у декларації;
5) встановленні кримінальної відповідальності за подання у декларації завідомо
недостовірних відомостей, а також за умисне неподання декларації;
6) проведенні стосовно службовців моніторингу способу їх життя з метою перевірки
відповідності рівня життя задекларованим майну та доходам;
7) встановленні обов'язку службовців повідомляти антикорупційний орган про істотні
зміни у своєму майновому стані та про відкриття рахунків у закордонних банках.
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Згідно з ч. 1 ст. 45 вищевказаного закону 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.
У декларації зазначаються відомості про:
► прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та
номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це
відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування
державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта
декларування та членів його сім'ї, місце реєстрації та фактичного проживання, місце роботи
(проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або
посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування;
► об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної
власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві
користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі
відомості включають:
а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність,
оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння
або користування;
б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого
майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування
відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві
користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1
частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

► цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених
на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві
приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні
незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або
користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;
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б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх
марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про
транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;
в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна
також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування
відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні,
про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї
статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
► цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту
декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера,
його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних
паперів. У разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також
вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування
відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
► інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із
зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми,
коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному
(складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому
вираженні;
► юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт
декларування або члени його сім'ї.
Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
► нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі
об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До
відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких
активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення
права на них;
► отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового
забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари,
дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від
відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.
Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо
подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять мінімальних заробітних
плат, встановлених на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо
розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять
мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року;
► наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських
рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти,
позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо
грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код
Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті
відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні
грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески
до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам)
та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50
мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року";
► фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами
лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за
позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного
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забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості
щодо
фінансових
зобов'язань
включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу,
стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або
найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості
зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат,
встановлених на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50
мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний
розмір такого фінансового зобов'язання.
У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання є нерухоме або
рухоме майно, в декларації зазначаються вид майна, його місцезнаходження, вартість та
інформація про власника майна відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті або
найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо засобом забезпечення отриманого
зобов'язання є порука, в декларації має бути вказано інформацію про поручителя, зазначену у
пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням
коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
► видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування
виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної
власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають
фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 - 9 частини першої цієї статті.
Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 20
мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Окрім цього, до таких
відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування
контрагента;
► посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду
чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування
юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із
зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової
картки платника податків;
► 3,входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських
об'єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об'єднань,
членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань
(організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується
та ведеться Національним агентством.
Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.
Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного
агентства надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування
інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у
форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами
(машинозчитування) з метою повторного використання.
Методичний посібник розроблений
спеціалістами управління кадрової
роботи та державної служби

