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Пам’ятка розроблена сектором з питань запобігання корупції Головного Управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області. 

В регламенті відображені основні аспекти відповідальності, яка передбачена для осіб, винних у скоєнні 

корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. 

Регламент розрахований для державних службовців категорій «Б», «В» та прирівняних до них осіб 

Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. 

  



ПАМЯТКА 

 

Закон України «Про запобігання корупції» 

 

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у 

частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або 

цивільно-правову відповідальність; 

Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй 

службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього 

Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей; 

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, 

будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або 

одержують без законних на те підстав. 

Члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, 

які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, 

мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), 

у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

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. 

Основними ознаками корупції, що випливають з її законодавчого визначення, є: 

а) здійснення корупційної діяльності лише особами, які уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; 

б) безпосередній зв’язок такої діяльності з протиправним використанням вказаними особами наданих їм 

повноважень; 

в) заборона законом такого використання; 

г) наявність спеціальної мети - схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень та пов’язаних із цим можливостей. 

Способи усунення наслідків корупційних правопорушень: 1) відшкодування державі збитків, шкоди, 

завданих унаслідок вчинення корупційного правопорушення; 2) відшкодування фізичним та юридичним 

особам збитків, моральної або майнової шкоди, завданих унаслідок вчинення корупційного правопорушення; 

3) скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок учинення корупційного 

правопорушення, органом або посадовою особою, уповноваженою на їх прийняття чи скасування: 4) визнання 

актів, рішень незаконними у судовому порядку; 5) визнання нікчемними правочинів, укладених унаслідок 

корупційного правопорушення: 6) конфіскація майна, одержаного внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення і стягнення на користь держави коштів у розмірі вартості незаконно отриманих послуг чи 

пільг. 

У країні, враженій корупцією, різко знижується ефективність економіки, посилюється бідність й 

соціальне нерівність, розширюється прірва між суспільством і владою, політика перетворюється на сферу 

розподілу національного багатства, розкладаються ..моральні підвалини суспільства, завдається непоправної 

шкоди престижу країни на міжнародному рівні. 

Небезпека корупції полягає в тому, що вона перероджує державний апарат, призводить його до 

незворотних змін, які можна подолати лише завдяки кардинальним засобам. І саме тому боротьба з корупцією 

та організованою злочинністю відноситься до найпріоритетніших проблем, що стоять перед українським 

суспільством. 

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; 
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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 один прожитковий мінімум для 

працездатних осіб, встановлений 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 Законами № 198-VIII від 12.02.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016} 
Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які: 

1) даруються близькими особами; 

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, 

премії, бонуси. 

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. 

 

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, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 

займаної посади. 

 

Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

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. 
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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. 

 

Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів 

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. 

 

Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 

1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині 

першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостійно 

або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, 

застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак 

судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку. 

3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням 

керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке 

правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за 

корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим 

рішенням суду, якщо інше не передбачено законом. 

5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає 

відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. 

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо 

інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових 

повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до 

закінчення розгляду справи судом. 

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у 

зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання 

службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з 

таким відстороненням. 
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Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення 

1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в 

установленому законом порядку. 

 

Стаття 69. Вилучення незаконно одержаного майна 

1.Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають 

конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку. 

 

 

Адміністративна відповідальність 

державного службовця полягає в обов’язку відповідати за вчинення адміністративного правопорушення та 

понести адміністративне стягнення. Державний службовець може бути притягнутий до адміністративної 

відповідальності за порушення (недотримання) Закону України «Про державну службу», якщо він вчинив 

діяння (дію або бездіяльність), яке передбачене статтями Кодексу про адміністративні правопорушення, і 

якщо при цьому він порушив правила, забезпечення яких входить до його службових обов’язків. Кодекс про 

адміністративні правопорушення містить наступні статті, що стосуватимуться державних службовців, які 

порушують Закон. 

 

 

Кодекс України про адміністративні порушення 

 

Глава 13-А 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОРУШЕННЯ, ПОВ`ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 

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

діяльності 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю 

(крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської 

практики із спорту) або підприємницькою діяльністю - 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за 

сумісництвом. 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших 

виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що 

належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в 

раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), - 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 

Закону України "Про запобігання корупції", за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній 

основі), присяжних. 
{Стаття 172-4 в редакції Закону № 1700-VII від 14.10.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016} 

 

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією такого подарунка. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за 

порушення, передбачене частиною першою цієї статті, - 

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю строком на один рік. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran762#n762
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-19/paran660#n660


Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої 

статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". 
{Стаття 172-5 в редакції Закону № 1700-VII від 14.10.2014} 
 

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю 

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, - 

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю строком на один рік. 

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, - 

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої 

статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого 

об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних 

на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 
{Стаття 172-6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1261-VII від 13.05.2014; в редакції Закону № 1700-VII від 14.10.2014; із 

змінами, внесеними згідно із Законами № 1022-VIII від 15.03.2016, № 1774-VIII від 06.12.2016} 
 

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального 

конфлікту інтересів - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів - 

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 

один рік. 

Примітка. 

1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону 

України "Про запобігання корупції". 

2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти 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 вказаних 

повноважень. 
{Стаття 172-7 в редакції Закону № 1700-VII від 14.10.2014} 

 

Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових або інших визначених законом повноважень 

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка 

стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "в" пункту 

2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, зазначені в частині 

другій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати 

офіційних спортивних змагань". 
{Стаття 172-8 в редакції Закону № 1700-VII від 14.10.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 743-VIII від 03.11.2015, № 

2447-VIII від 07.06.2018} 
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Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції 

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, 

посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення 

корупційного правопорушення - 

тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - 

тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є також особи, зазначені в частині третій статті 17 

Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних 

змагань". 
{Стаття 172-9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1700-VII від 14.10.2014, № 743-VIII від 03.11.2015} 

 
 

Кримінальна відповідальність державного службовців наступає за вчинення злочину, тобто діяння, 

передбаченого Кримінальним кодексом України. 

 

Кримінальний кодекс України 

 

Розділ XVII  

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  

ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої 

неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою 

особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським 

інтересам, або інтересам юридичних осіб, - 

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
{Частину третю статті 364 виключено на підставі Закону № 746-VII від 21.02.2014} 
Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, 

тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого 

самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані 

з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі 

функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, 

органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, 

повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом. 

Для цілей статей 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та комунальних підприємств 

прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка 

перевищує 50 відсотків або становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право 

вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства. 

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають 

посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні 

засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного 

органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати 

цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові 

особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені 

такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є 

Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів. 

3. Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 вважається така шкода, яка в сто і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів 

перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
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{Стаття 364 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 1508-VI від 11.06.2009 - зміни по Закону № 1508-

VI втратили чинність на підставі Закону № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними 
згідно із Законами № 222-VII від 18.04.2013, № 746-VII від 21.02.2014, № 1261-VII від 13.05.2014, № 770-VIII від 10.11.2015} 

 

Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми 

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи 

інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної 

шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським 

інтересам, або інтересам юридичних осіб, - 

карається штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається штрафом від чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Примітка. У статтях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цього Кодексу під 

неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, 

обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав. 
{Кодекс доповнено статтею 364-1 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-

VI від 15.11.2011, № 221-VII від 18.04.2013, № 746-VII від 21.02.2014, № 1261-VII від 13.05.2014, № 198-VIII від 12.02.2015, № 770-VIII від 

10.11.2015} 

 

Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу 

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником 

правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським 

інтересам, інтересам юридичних осіб, - 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або 

погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що 

ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
{Стаття 365 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 

21.12.2010; в редакції Законів № 3207-VI від 07.04.2011, № 746-VII від 21.02.2014} 
{Статтю 365-1 виключено на підставі Закону № 746-VII від 21.02.2014} 

 

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

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою 

або службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з 

наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, 

незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), 

або державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним 

виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним 

законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

юридичних осіб, - 

карається обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до десяти років. 

2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або 

повторно, - 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти 

років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої. 
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{Кодекс доповнено статтею 365-2 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 4025-

VI від 15.11.2011, № 1261-VII від 13.05.2014, № 629-VIII від 16.07.2015, № 770-VIII від 10.11.2015, № 1403-VIII від 02.06.2016, № 1666-VIII 
від 06.10.2016} 

 

Стаття 366. Службове підроблення 

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до 

офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів - 

караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
{Стаття 366 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від 11.06.2009 - зміни втратили чинність на підставі Закону № 

2808-VI від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 222-VII від 18.04.2013, № 

1261-VII від 13.05.2014} 

 

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації 

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про 

запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації - 

караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням 

волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону 

України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних 

відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, 

якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб. 
{Кодекс доповнено статтею 366-1 згідно із Законом № 1700-VII від 14.10.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1022-

VIII від 15.03.2016, № 1774-VIII від 06.12.2016} 

 

Стаття 367. Службова недбалість 

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх 

службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам 

окремих юридичних осіб, - 

карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади 

чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. 
{Стаття 367 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Закону № 

3207-VI від 07.04.2011} 

 

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

особою 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само 

прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою 

в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої 

дії з використанням наданої їй влади чи службового становища - 

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, 

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у 

значному розмірі, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 
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3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна 

вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за 

попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була 

неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище, - 

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 

Примітка. 1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - така, що у двісті і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі - така, що у п’ятсот і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього 

Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 

6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, 

крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. 

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 

382 цього Кодексу є: 

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники 

та заступники міністрів, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший 

заступник та заступники, члени Центральної виборчої комісії, народні депутати України, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, 

Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду України, його 

заступники та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший 

заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники 

та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та 

заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники, 

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та 

заступники, радники та помічники Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 

України; 

2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії 

"А"; 

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого 

самоврядування" віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування. 
{Стаття 368 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Законів № 

3207-VI від 07.04.2011, № 221-VII від 18.04.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VII від 18.04.2013; в редакції Закону № 
1261-VII від 13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1698-VII від 14.10.2014, № 770-VIII від 10.11.2015, № 889-VIII від 

10.12.2015} {Стаття 368-1 втратила чинність на підставі Закону № 2808-VI від 21.12.2010} 
 

Стаття 368-2. Незаконне збагачення 

1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у 

власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само 

передача нею таких активів будь-якій іншій особі - 

караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, - 

караються  позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції". 

2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також 

доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 
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3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких 

виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи 

іншого майна для укладення таких правочинів. 
{Кодекс доповнено статтею 368-2 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 221-VII 

від 18.04.2013, № 222-VII від 18.04.2013; текст статті 368-2 в редакції Законів № 1698-VII від 14.10.2014, № 198-VIII від 12.02.2015; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015} 

 

Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги 

1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, 

посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням 

публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, 

незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), 

надати йому/їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати 

за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй 

повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи - 

караються штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або громадськими роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, 

або позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, - 

караються штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем, 

експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, 

пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду 

колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або 

бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку 

вигоду, або в інтересах третьої особи - 

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або арештом на строк до шести місяців, 

або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою 

осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, - 

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 

{Частину п'яту статті 368-4 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015} 

{Кодекс доповнено статтею 368-4 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 4025-VI від 15.11.2011, № 221-VII від 18.04.2013; в редакції Закону № 1261-VII від 

13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 770-VIII від 10.11.2015, № 1403-VIII від 02.06.2016} 

Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі 

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само 

надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє 

чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи 

службового становища - 

караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої. 

3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася 

службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, - 

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої. 

4. Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода 

надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою 

групою осіб чи її учасником, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. 
{Частину п'яту статті 369 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015} 

{Стаття 369 із змінами, внесеними згідно з Законом № 1508-VI від 11.06.2009 - зміни втратили чинність на підставі Закону № 
2808-VI від 21.12.2010; в редакції Закону № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012; в 

редакції Закону № 221-VII від 18.04.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VII від 18.04.2013; в редакції Закону № 1261-VII 

від 13.05.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015} 
{Стаття 369-1 втратила чинність на підставі Закону № 2808-VI від 21.12.2010} 
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Стаття 369-2. Зловживання впливом 

1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) 

за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави, - 

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за 

вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи 

обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди - 

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за 

вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням 

такої вигоди, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. 

Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1-

3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". 
{Кодекс доповнено статтею 369-2 згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 221-VII 

від 18.04.2013, № 222-VII від 18.04.2013, № 1261-VII від 13.05.2014, № 770-VIII від 10.11.2015} 

 

Стаття 370. Провокація підкупу 

1. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи 

надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім 

викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи 

одержав таку вигоду, - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти 

років, та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від п'ятисот до семисот 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
{Стаття 370 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1508-VI від 11.06.2009, № 2808-VI від 21.12.2010; в редакції Закону № 

3207-VI від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 221-VII від 18.04.2013, № 198-VIII від 12.02.2015} 
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НА КОГО ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

«ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» 
       

 

 
 
1) На осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (наприклад, це 

Президент України, генеральний прокурор України, народні депутати України, професійні судді, 

поліцейські); 

 

2) на осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування (посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 

частини першої цієї статті, а також особи, які надають публічні послуги - аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а 

також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під 

час виконання ними цих функцій); 

 

3) на осіб, 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 Законом "Про запобігання корупції". 
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ЗАПОБІГАННЯ ОДЕРЖАННЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ АБО 

ПОДАРУНКА ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ 

       

 

 
 

 

Суб’єктам 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. 

Неправомірною вигодою вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, 

пропонують, надають або одержують без законних на те підстав 

Суб’єкти у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на 

приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: 

1) відмовитися від пропозиції; 

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; 

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника 

відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції. 

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо 

одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути 

неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, 

письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, 

підприємства, установи, організації. 

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який 

підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або 

керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації. 

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є 

керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути 

неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків 

керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності. 

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх 

передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. 
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ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ 

       

 
Відповідно до статті 27 Закон України «Про запобігання корупції» обмеження щодо спільної роботи 

близьких осіб поширюється виключно на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Зокрема, вони не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо 

підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. У зв`язку з цим, претенденти на 

зайняття посад державних службовців зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони 

претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

Зазначені обмеження щодо роботи близьких осіб не стосуються осіб, які працюють у сільських 

населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах. 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо обмеження роботи близьких осіб, 

необхідно вжити 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, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає 

звільненню із займаної посади. 

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, яка перебуває 

у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. 

Вичерпні поняття прямого підпорядкування та близькі особи визначено статтею 1 Закону. 

Відповідно до статті 5 Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” статус 

особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, 

надається громадянам, що постійно проживають, постійно працюють або навчаються на денних відділеннях 

навчальних закладів у цьому населеному пункті, про що громадянам виконавчим органом відповідної 

місцевої ради видається посвідчення встановленого зразка. У разі, коли підприємство, установа, організація 

розташовані за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, 

відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що мають статус гірських, на 

працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на 

території населеного пункту, якому надано статус гірського. 

Слід зазначити, що дане обмеження по суті складається з двох окремих заборон: мати в 

підпорядкуванні близьких осіб або бути їм прямо підпорядкованим. Тому, ситуація, коли близькі особи 

перебувають у відносинах прямого підпорядкування і при цьому підпорядкована особа працює у сільській 

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

боку особи, яка є керівником. 

  



ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

       

 
Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності 

обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону іншою 

особою. 

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. 

 

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і 

протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог 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». 

 

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених 

законом. 

 

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником відповідного органу 

без зазначення авторства (анонімно). 

 

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог 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. 

  



 

ЧИ ІСНУЮТЬ ТРУДОВІ ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ ПІСЛЯ 

ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ? 

       
Вимоги законодавства стосовно обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» особам, уповноваженим на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється: 

- протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або 

вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або 

фізичними особами - підприємцями, якщо вищезгадані особи протягом року до дня припинення виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або 

підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - 

підприємців; 

- розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм 

відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

- протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у 

справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності. 

При цьому слід зазначити, що порушення обмеження щодо укладення трудового договору 

(контракту) є підставою для припинення відповідного договору. Правочини у сфері підприємницької 

діяльності, вчинені з порушенням вказаних вимог, можуть бути визнані недійсними. 

Слід зазначити, що запровадження такого обмеження є загальновизнаним міжнародним 

антикорупційним стандартом. За своєю природою згаданий превентивний механізм має на меті мінімізувати 

ризики виникнення конфлікту інтересів при переході службовця на іншу, не пов’язану з виконанням функцій 

держави роботу, мінімізувати випадки, коли особа у неправомірний спосіб створює особливо сприятливі 

умови для установ, підприємств, організацій, де вона планує працювати після залишення публічної служби 

або використовує на новій посаді службову інформацію або інші можливості своєї колишньої посади на 

службі. 

  



КУМІВСТВО ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ КОРУПЦІЇ 

       

 
Перелік видів корупції досить великий. 

Зокрема: 

- Хабарництво: отримання особою в будь-якому вигляді винагороди (хабара) за виконання чи 

невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням 

наданої  їй влади чи службового становища; 

 

- Розкрадання: умисне незаконне обернення певним способом чужого майна на свою користь або 

користь інших осіб із корисливих мотивів з використанням посадового становища; 

 

- Шахрайство: поведінка, націлена на обман або введення в оману приватної або юридичної особи з 

метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони; 

 

- Вимагання: примушування приватної або юридичної особи сплатити гроші або надати інші цінності 

в обмін на певні дії або бездіяльність; 

 

- Зловживання: зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових 

повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих 

інтересів або інтересів інших осіб; 

 

- Кумівство: перевага у наданні грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, 

нематеріальних активів наближеним особам, родичам, ін. 

 

- Інше: використання інформації, одержаної під час виконання посадових обов’язків, у корисливих 

чи інших особистих інтересах, необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації, несвоєчасне її 

надання, надання недостовірної чи неповної службової інформації; неправомірне втручання з використанням 

посадового становища у діяльність інших державних органів чи посадових осіб з метою перешкоджання 

виконанню ними своїх повноважень чи домагання прийняття неправомірного рішення. 

 

Корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших формах. 

  



 

ЧИ МОЖНА ВВАЖАТИ ГОСТИННІСТЬ ХАБАРЕМ? 

       

 
 

 
 

Поняття «гостинність» взагалі не є правовою категорією і жоден нормативний акт визначення даного 

поняття не закріплює. Це поняття може тлумачитися з урахуванням загальних принципів діяльності 

державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування, обстановки дарування, приводу, з якого 

надається дарунок, традицій, національних вимог дипломатичного протоколу, етикету та ряду інших 

чинників. 

По-перше, «загальновизнані уявлення про гостинність» – це те, що повинно сприйматися у 

конкретній обстановці сторонами саме як міра дотримання правил етикету. 

Тобто, подарунок не повинен стосуватися виконання особою своїх службових повноважень. Але з 

цього правила існують виключення, вони стосуються випадків вручення особам органами влади та місцевого 

самоврядування подарунків за особливі заслуги як відзнака або заохочення за успіхи у професійній діяльності. 

По-друге, дарування повинно відбуватися під час офіційних заходів, урочистостей, візитів, під час 

виконання особою своїх службових обов’язків. 

По-третє, такі дарунки та прояви гостинності не повинні бути постійними, тому що 

«створюватиметься враження, що це може впливати на їхні рішення». 

По-четверте, дозволяються подарунки, що «вміщаються в межі»: 

- сувенірів,  

- запрошень на вечерю. 

До гостинних подарунків також слушно відносити 

- краєзнавчі та історичні довідники, буклети,  

- записники чи художні альбоми відомих картин, споруд, 

- книжки, 

- букети квітів, сувеніри з національною символікою 
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 УВАГА! КОМУ МОЖНА ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ФАКТИ 

КОРУПЦІЇ 

       

 
Про факти корупції можна повідомити: 

 

Спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, а це: 

 

органи прокуратури – зокрема, органи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (спочатку треба 

звертатися до територіальних філій Спеціалізованої прокуратури); 

 

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ); 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК); 

 

Служба безпеки України (СБУ); 

 

До прокуратури, органів внутрішніх справ, СБУ, НАБУ треба звертатися, коли відомі факти корупційних 

злочинів або адміністративних правопорушень. 

 

Інші органи та організації, яким можна повідомити про факти корупції: 

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

 

До зазначених підрозділів слід звертатись у випадку, якщо корупційне правопорушення стосується 

посадових чи службових осіб, які працюють у органах влади. 

 

Як звертатись? 

Звернутись необхідно у письмовій формі.  

У заяві необхідно викласти у довільній формі всі відомі Вам факти корупційного порушення, можна 

прикласти докази, якщо вони є. Фактами, що вказують на наявність корупційного правопорушення, 

можуть бути документи, що підтверджують витрачання коштів, посилання на журналістські 

розслідування у пресі, аудіо- чи відеозаписи, Ваші власні розслідування тощо. 

 

Також слід зазначити Ваше прохання чи вимоги. Заява повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, місце 

проживання, контактні дані. 

 

Також можна звернутись і в усній формі (при особистому прийомі чи по телефону). Однак, слід пам’ятати, 

що Ваше звернення повинно бути зафіксовано із зазначенням Вашого ПІБ та адреси проживання. 
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