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Передмова
Філіпп Флурі

Заступник директора ДКЗС
Країни, що перебувають на перехідному етапі до сталої демократії, часто схильні приймати багато нових законів, сподіваючись створити міцну основу для забезпечення верховенства
права. Однак, цими законами не можна змінити ставлення громадян країни, які повинні будуть їх дотримуватися і реалізовувати.
Створення належних державних органів контролю та поява компетентного контролю з
боку громадянського суспільства й засобів масової інформації, є важливими кроками що мають доповнювати один одного. Не можна очікувати, що бюрократи будуть реформувати самих
себе – ними треба керувати, їх потрібно заохочувати, і вони повинні виправлятися.
Доступ громадськості до нового законодавства має вирішальне значення для верховенства
права. Женевський Центр демократичного контролю над збройними силами хотів би висловити свою подяку редакційній команді. Зокрема, ця публікація стала можливою завдяки гранту
Міністерства оборони Швейцарії.
Женева, березень 2016 р.
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Передмова
Валентин Бадрак,

директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння
Україна насправді є державою, в якій історично зійшлися чимало ментальних перехресть.
Ставлення до корупції є без сумніву одним з таких. Більше того, виходячи з реалій сьогодення,
саме протидія корупції стає визначальним чинником руху України до західної системи цінностей.
Серед досягнень громадянського суспільства України є чіткий та незворотній цивілізаційний вибір західного демократичного розвитку України. І разом з цим розуміння необхідності
зміни стандартів, включаючи ставлення до протидії корупційним проявам та іншим зловживанням влади. І хоча на практиці у життя ці питання втілюються не так швидко, як хотілося б
апологетам євроатлантичного вектору розвитку, тим не менше, Україна робить кроки, що підтверджують її послідовність та наполегливість на шляху інтеграції у євроатлантичний простір.
Аналіз зусиль законодавчої гілки влади в Україні досить добре віддзеркалює її прагнення
втілити у життя антикорупційні запобіжники. Низка нових законодавчих актів, які можна знайти у цій збірці, свідчать про створення цілком нових умов у сфері профілактики, протидії та й
боротьби з корупцією в державі. Звісно, від встановлення правил до їх дотримання може бути
чимала дистанція, однак саме встановлення нових правил завжди є визнанням хвороби та
першим кроком у новому старті. Отже, цей перший крок здійснено, справа за наступними. І їх
безкомпромісні оцінки стануть одним з найважливіших завдань громадянського суспільства,
недержавних організацій та мозкових трестів.
Київ, березень 2016 р.
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Aнтикорупційні заходи
в Україні після
Революції Гідності: Ключові
законодавчі аспекти
ВСТУП
Корупція завжди була серйозною проблемою в Україні. Взимку 2013-2014 рр. саме корупція
стала однією з головних причин народного повстання українців (Революції Гідності) проти режиму президента Віктора Януковича, який збудував найгірший тип злочинної та корумпованої
олігархічної влади. Тому, після перемоги Революції, новий український уряд, природно, спрямував свою пріоритетну увагу на здійснення системних антикорупційних заходів, ключовими серед
яких були заходи у законодавчій сфері. Ці зусилля вимагали значних узгоджених дій українського
Уряду, Парламенту та Президента щодо подолання корупційної спадщини минулого.
З часів набуття незалежності у 1991 році й аж до 2014 року, корупція в Україні була поширеним явищем. Українські вищі владні очільники та економічна еліта, як правило, були
зацікавлені у задоволенні своїх особистих інтересів та переймалися власним збагаченням, а
не прогресивним розвитком України. Протягом цього тривалого періоду посткомуністичного управління пересічний український громадянин, офіцер міліції, військовий чи державний
службовець не могли чесно виживати на свої дуже низькі зарплати. Крім того, люди не мали
реального впливу на корумпованих урядовців, які ігнорували загальне прагнення українців до
європейської інтеграції.
До певної міри, Україна успадкувала корупційну традицію з радянського лицемірного
класово розмежованого суспільства, де реальна влада та багатство належало плутократичній комуністичній «номенклатурі», в той час як інша частина населення мусила жити дуже
скромно. У перші роки незалежності – які також називають роками накопичення капіталу –
всі українські уряди, які мали виражену популістську орієнтацію, зазвичай, ігнорували реальну боротьбу з корупцією.
У 1990-ті роки, процес швидкого переходу від централізованої планової націоналізованої
економіки СРСР до зародкової ринкової економіки прийняв форму надзвичайно несправедливої приватизації власності шляхом корупції та шахрайства і сформував неймовірну нерівність
між різними прошарками суспільства.
Крім того, колапс попередньої пануючої комуністичної ідеології залишив моральний вакуум. Через нетерпимість комуністичної ідеології до релігійних та інших позасистемних організацій, в той час практично не було жодних впливових церков та громадських організацій, які б
могли запропонувати нові моральні та етичні норми. Політики, суспільство і безпекові устано-
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ви були розчаровані та дезорієнтовані, зростала терпимість до широкої соціальної несправедливості. Ці події сприяли послабленню початкових засад стабільного і безпечного суспільства в
Україні та швидкому зростанню корупції і злочинності.
Корупція стала критичною проблемою у 2000-х роках, коли кримінально-олігархічні групи
замінили в урядових структурах колишніх комуністів і зробили занадто глибоким розрив між
їх щедрими обіцянками та похмурими реаліями життя народу. Корупція в країні стала системною. Окрім цього, це суттєво підірвало підвалини української державності, зробивши Україну
дуже вразливою до маніпуляцій з боку агресивної авторитарної сусідки Росії.
У 2004 році народ України піднявся проти спроби сплюндрувати його право на вільні та
справедливі демократичні вибори («Помаранчева Революція»). Однак, українці не змогли
зберегти досягнення переможної революції і примусити представників вищих ешелонів влади
здійснити кардинальні зміни у системі запобігання корупції.
За винятком 2006 року (першого року після перемоги «Помаранчевої революції»), Міжнародна антикорупційна організація Трансперенсі Інтернешнл (Transparency International) постійно ставила Україну нижче сотого місця у щорічних «Індексах сприйняття корупції», що дуже
близько до найбільш корумпованих країн у світі. Пізніше, пасивність та розчарування українського суспільства дозволили перемогти на виборах представнику криміналізованого «донецького» клану Віктору Януковичу.
До кінця 2013 року корупційна влада настільки зруйнувала Українську державу, що український народ повстав проти проросійського президента Віктора Януковича під гаслом збереження курсу на європейську інтеграцію та подолання тотальної корупції. Взимку 2013-2014 рр.
українці боролися на Майдані проти спроб ігнорувати їхнє бажання жити гідним благополучним життям у союзі з демократичною Європою, а не з корумпованою пострадянською Росією.
Під час Революції Гідності вони боролися за своє право вирішувати всі аспекти свого життя без
корупції –справедливо, чесно і демократично.
Перемога була здобута ціною у понад сто вбитих та близько тисячі поранених українців,
але народу вдалося усунути наскрізь корумпований режим Януковича від влади. Відповідно,
після перемоги революції було докладено значних зусиль для зниження рівня корупції. У жовтні 2014 року Верховна Рада України ухвалила нове антикорупційне законодавство щодо Антикорупційної стратегії на 2014-2017 рр., та протидії корупції, про Національне антикорупційне
бюро України (НАБУ) та Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), а також
антикорупційні поправки до ряду чинних законів. У липні 2015 року український парламент
ухвалив новий закон про Національну поліцію, а у листопаді 2015 року – про Державне бюро
розслідувань України (ДБРУ).
Зосереджуючи увагу на ключових законах, згаданих вище, ця аналітична доповідь розглядає загальні системні аспекти нещодавніх законодавчих реформ в Україні, спрямованих на запобігання та протидію корупції. Також, у доповіді аналізується, наскільки ухвалення принципових антикорупційних законодавчих актів, які підкріплюються важливими інституціональними
змінами у ключових сегментах сектору безпеки України, міліції та судових органів, зокрема,
створення НАБУ, НАЗК та ДБРУ, а також трансформація колишньої міліції у Національну поліцію, можуть вплинути на зниження рівня корупції в Україні.

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ (Додаток І)
З практичної точки зору, ситуація з розробкою та імплементацією ефективних антикорупційних інструментів до Революції Гідності була досить кепською. Україна ратифікувала ключові
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міжнародні документи у сфері боротьби з корупцією (Конвенцію ООН проти корупції, Цивільну
Конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією та Кримінальну Конвенцію Ради Європи про
боротьбу з корупцією). Однак, процес розвитку, ухвалення та імплементації національного антикорупційного законодавства, в цілому, відображав суперечливий та непослідовний характер
національної політики у сфері боротьби з корупцією.
Перший нормативно-правовий акт – Закон України «Про боротьбу з корупцією» – був прийнятий у 1995 році, майже відразу після того, як Україна здобула незалежність. Цього було достатньо для імітації антикорупційної політики, але явно замало для практичного застосування
через декларативне зосередження на покаранні за корупцію, а не на її запобіганні. Історія затвердження закону і його подальших змін підтвердили відсутність серед представників вищого
державного керівництва чіткої та послідовної концепції подолання цієї перешкоди на шляху
прогресивного національного розвитку. Факт визнання корупційної загрози було ритуально закріплено у ключових національних документах у сфері безпеки, зокрема у Законі України «Про
основи національної безпеки» (2003р.) або у Стратегіях національної безпеки (2007, 2012рр.),
але це не мало жодного впливу на реальність.
У 2009 році було схвалено наступний великий антикорупційний законодавчий пакет, який
містив Закон України «Про основи запобігання та протидії корупції» разом з поправками до
інших відповідних законів. Однак, цей пакет дуже скоро було скасовано – у 2010 році, коли Віктор Янукович став Президентом України.
Надалі цей єдиний закон в рамках всього пакету було відновлено, але українська влада
відкладала його імплементацію кілька разів аж до 2011 року, коли він був остаточно затверджений. У порівнянні зі своїм попередником, законом 1995 року «Про боротьбу з корупцією»,
у новому законі було зроблено трохи більший акцент на заходи з запобігання корупції, а саме
розписано в деталях процес спеціальної перевірки та такі питання, як конфлікт інтересів чи
прийнятність подарунків. Тим не менш, до 2014 року, під час президентства Януковича, реалізація цього закону, яка вимагала внесення змін до багатьох інших законодавчих актів, не була
навіть мінімально ефективною.
У доповідях GRECO1 того часу, підсумовуючи результати моніторингу України, ця організація, як правило, закликала українську владу активізувати зусилля стосовно боротьби з корупцією та підвищення прозорості фінансування політичних сил. GRECO також закликала Україну
запровадити зрозумілі підходи до протидії хабарництву на вищому державному рівні, особливо, щодо отримання нематеріальної вигоди, зловживання владними повноваженнями тощо2.
Українські органи виконавчої влади того часу, продовжуючи традиції гри в імітацію активної діяльності, доповнили неефективне антикорупційне законодавство окремими додатковими документами загального характеру, назвавши їх антикорупційними стратегіями.
Перший з них був ухвалений у 1997 році під час президентства Леоніда Кучми у вигляді Національної програми боротьби з корупцією під назвою «Чисті руки» разом з «Концепцією боротьби з корупцією на 1998-2005 рр.». Наступний подібний документ був затверджений Президентом Віктором Ющенком у 2006 році під назвою «Концепція подолання корупції в Україні:
На шляху до доброчесності», пізніше визначений як антикорупційна стратегія.

1
2

GRECO: Council of Europe Group of States against Corruption, Група держав Ради Європи проти корупції
Див., зокрема: Група держав Ради Європи проти корупції закликала удосконалити законодавство для протидії хабарництву та посилити нагляд за фінансуванням політичних сил в Україні, https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=1879673
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Однак, всі ці документи не мали жодного впливу на реальне вирішення проблем. Варто
зазначити, що наступна «стратегія», схвалена Віктором Януковичем у 2011 році, названа «Національною антикорупційною стратегією», навіть не згадувала такі ключові причини поширення
корупції в Україні як «злиття політики і бізнесу» та «конфлікт інтересів».

Нова антикорупційна стратегія
Загалом, на правовому та адміністративному рівнях постійно спостерігались непослідовність та суперечливість зусиль з розробки та реалізації антикорупційної політики, не зважаючи
на те, що регулярно презентувалися та схвалювалися, в цілому, пристойні концептуальні документи. Через те, що формальне відношення до виконання різних програм, затверджених
Президентом, стало в Україні системним явищем, існування відповідних антикорупційних програм та проголошення правильних заяв на практиці не мали жодного впливу на реальний стан
запобігання та боротьби з корупцією.
Природно, що ситуація почала мінятися після Майдану. Оскільки, всепроникна корупція клептократичною режиму Януковича була одною з основних причин масових протестів,
нова влада відразу ж пообіцяла викорінити це явище. За активної підтримки з боку громадянського суспільства та міжнародних експертів було розроблено ключовий політичний
документ – Антикорупційну стратегію на 2014-2017 рр. Цей, документ, який встановив чіткі
пріоритети та запровадив показники вимірювання прогресу боротьби з корупцією, було
схвалено у жовтні 2014 року.
Оскільки, Стратегія була вперше затверджена законом (Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»),
вона стала солідним підґрунтям для розробки та подальшої реалізації пакету антикорупційних
законів, ухвалених разом зі Стратегією або пізніше. Цей пакет відкрив шлях для першої реальної антикорупційної реформи в Україні з моменту здобуття незалежності.
Головний акцент у документі робиться на попередження корупції в законодавчій, виконавчій та судовій гілках влади; системну реформу органів кримінального правосуддя; підвищення
ролі громадянського суспільства та обізнаності громадськості про негативні наслідки корупції; залучення громадськості та бізнесу до моніторингу зусиль щодо боротьби з корупцією. На
відміну від попередніх подібних документів, ця Стратегія визначає показники ефективності та
встановлює щорічний публічний звіт Уряду про хід її виконання.
Стратегія традиційно закликає до покращення демократичних стандартів в управлінні як
способу запобігання корупції. Зокрема, підвищення прозорості в роботі Уряду та Верховної
Ради, а також у роботі місцевих адміністрацій та місцевих представницьких органів, комплексного врегулювання проблеми конфлікту інтересів, дерегуляції бізнесу та координації розвитку
і реалізації антикорупційної політики.
Крім того, нова Стратегія презентує більш конкретний перелік ключових заходів, які
будуть здійснюватися українською владою. Ці заходи включають комплексну реформу фінансування політичних партій, детальне законодавче регулювання лобістської діяльності,
ухвалення нового закону про державну службу, покращення чинного закону про державні
закупівлі, радикальну реформу судової системи та прокуратури відповідно до рекомендацій
Венеціанської комісії, впровадження ефективних механізмів захисту інформаторів та радикальну реформу поліції.
Для контролю за імплементацією цих заходів, Стратегія вимагає створення спеціального
незалежного державного антикорупційного органу і забезпечення його необхідними фінансовими ресурсами з державного та місцевих бюджетів. У Стратегії також детально обумовлені

10

Aнтикорупційні заходи в Україні після Революції Гідності: Ключові законодавчі аспекти

завдання щодо визначення принципів організації та функціонування цього спеціально уповноваженого антикорупційного органу, відповідального за розробку і реалізацію політики по боротьбі з корупцією.

Закон «Про запобігання корупції»
Закон України «Про запобігання корупції», який де-факто замінив Закон «Про запобігання
та боротьбу з корупцією», є ключовим документом в антикорупційному пакеті законів, схваленому у жовтні 2014 році. Загалом, він відображає радикальне зрушення у системі боротьби з
корупцією в країні. Новий закон вимагає нових правил, комплексного і збалансованого підходу
до контролю заходів щодо боротьби з корупцією шляхом забезпечення більшої ефективності
парламентського контролю, збалансування відповідальності президентського контролю, органів виконавчої влади та місцевих адміністрацій, а також ефективного громадського контролю.
Запропоновані нововведення розширили список превентивних бар›єрів та заборон для
державних службовців. Закон вводить нову систему фінансового контролю за станом майна
державних службовців: їхні декларації повинні публікуватися онлайн у вільному доступі та
перевірятися незалежним органом. Закон врегульовує питання антикорупційних обмежень
у процесі присвоєння корпоративних можливостей, отримання подарунків, вторинної зайнятості, спільної роботи близьких осіб, та питання, що стосуються припинення державної
служби. Для тих державних службовців, котрі не можуть пояснити їхні надмірні витрати, передбачені відчутні санкції.
У Законі також запроваджується нова термінологія, в тому числі «подарунок», «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів», «корупційне правопорушення».
Звертаючись до досить складної проблеми конфлікту інтересів, зокрема, виявлення та врегулювання випадків конфлікту інтересів, закон визначає деталі конфлікту інтересів та встановлює
порядок дій щодо цього явища.
У випадку з іншим складним питанням – явищем «подарунку», закон встановлює обмеження для вартості разового подарунку, а також загальну вартість подарунків, дозволених для
отримання з одного джерела протягом року. Відповідно до закону, державні чиновники (особи, які мають право на виконання державних або місцевих управлінських функцій, а також
особи, які до них прирівнюються), не повинні отримувати ніяких подарунків для прийняття
рішення на користь особи/компанії, яка надає подарунок. В той же час, закон передбачає певні
критерії, в тому числі обмеження вартості подарунків, відповідно до яких подарунки можуть
бути прийняті державними посадовими особами.
Здійснюючи більш детальне тлумачення проблеми подарунків, закон уточнює список осіб,
які підлягають обмеженням при отриманні подарунків. Він також передбачає, що якщо таким
особам пропонується незаконна перевага або подарунок, вони повинні негайно вжити чітко
визначених кроків, зокрема, відхилити пропозицію; визначити, якщо це можливо, особу, яка
зробила пропозицію; якщо це можливо, залучити свідків, в тому числі співробітників; і повідомити керівництву в письмовій формі.
Крім того, закон передбачає ряд інших заходів щодо запобігання корупції. Закон забороняє
підписання трудових договорів або будь-яких інших угод з особою, уповноваженою виконувати державні або місцеві керівні функції. Він зобов›язує компанії, що підпадають під процедуру
державних закупівель, імплементувати програми з дотримання антикорупційних заходів та
призначати співробітників з контролю за виконанням цих програм.
Важливо відзначити, що закон передбачає спеціальні антикорупційні інструменти, такі як
антикорупційна експертиза, спеціальна антикорупційна інспекція, Єдиний державний реєстр
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осіб, які вчинили корупційні правопорушення, захист осіб, які інформують про факти корупції
від незаконного звільнення, переведення і зміни в поточних умовах трудового договору (захист викривачів). Найголовніше, закон передбачає створення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК, колегіального органу, що складається з 5 членів), центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечить розробку та реалізацію
державної політики в галузі боротьби з корупцією.

II. НОВІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТИТУЦІЇ (Додаток ІІ)
У старій системі боротьби з корупцією формально діяли численні антикорупційні органи.
Генеральна прокуратура, міліція, Служба безпеки України, Військова служба правопорядку в
Збройних силах, а також мережа органів внутрішньої безпеки, аудиту, фінансового та іншого
контролю. Проте, рівень довіри громадян України до всіх національних установ та структур,
призначених для «запобігання та боротьби з корупцією» був надзвичайно низьким. За даними
соціологічних опитувань, рівень довіри українського суспільства до цих органів на протязі багатьох років коливався в межах 7-15%, при цьому міліція та прокуратура займали останні місця.
Одним з ключових уроків попередніх антикорупційних реформ в Україні є неефективність
спроб змінити систему шляхом реформування окремих структур чи процесів, а не загальну ситуацію в політиці, суспільстві та безпековій сфері. Через повну суспільну недовіру до колишньої
влади в цілому і, в тому числі, до антикорупційних органів, було неможливо досягти будь-яких
помітних системних успіхів у подоланні корупції.
Тому, після Революції Гідності було ясно, що інституційні реформи повинні будуватися на
твердому концептуальному підґрунті та політичній волі. Як було відзначено у попередньому
розділі, нова влада, підсилена суспільною довірою, знайшла волю внести зміни до концептуальних та правових основ боротьби з корупцією, а також провести глибокі інституційні зміни
антикорупційної системи.
До недавнього часу, корупційні розслідування проводилися Міністерством внутрішніх
справ, Службою безпеки України, прокуратурою та податковими органами, в той час як Міністерство юстиції відповідало за реалізацію антикорупційної політики. Стара система боротьби з
корупцією була неефективною, оскільки антикорупційні органи були обмежені в їх політичній
незалежності, а також функціональній та ресурсній спроможності. Крім того, Україна ніколи не
мала спеціалізованого правоохоронного органу, відповідального за антикорупційну діяльність.
У жовтні 2014 року, після ухвалення Антикорупційної стратегії та Закону «Про запобігання
корупції» були сформовані правові основи для створення перших двох нових органів – Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного
бюро України (НАБУ). Агентство формально було створено постановою Кабінету Міністрів від
18 березня 2015 року. Однак воно не розпочало свою діяльність [дані на січень 2016 року] у
зв›язку з політичною боротьбою за членство в організації. Бюро було офіційно створене законом «Про Національне антикорупційне бюро України» 14 жовтня 2014 року, але не функціонувало до 16 квітня 2015 року, коли нарешті було обрано його директора.
До кінця 2015 року обидві установи повинні були розпочати свою роботу. Крім того, у
січні 2016 року було створено ще один важливий безпековий орган – Державне бюро розслідувань України (ДБР) – яке формально не призначене для боротьби з корупцією, але буде
здійснювати значний непрямий вплив на цю сферу шляхом абсорбції слідчих повноважень
з головних стовпів системної корупції – старих правоохоронних органів, а саме прокуратури,
Служби безпеки та міліції.
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Національне агентство з питань запобігання корупції
Відповідно до Антикорупційної стратегії, це нове агентство призначене для виконання таких ключових координаційних та превентивних завдань: 1) готувати річний звіт щодо стану виконання Антикорупційної стратегії та проект звіту щодо реалізації принципів антикорупційної
політики; 2) аналізувати стан аспектів, які відносяться до корупційної сфери, готувати пропозиції щодо здійснення заходів нормативно-правового, організаційного та адміністративного
характеру 3) моніторити та координувати виконання антикорупційних програм; 4) контролювати дотримання законодавства у сфері конфлікту інтересів, декларування власності, доходів,
цінностей та фінансових зобов‘язань; 5) залучати громадянське суспільство до формування,
впровадження та моніторингу антикорупційної політики; 6) поширювати інформацію про корупцію, здійснювати заходи щодо формування світогляду нульової толерантності до корупції.
Крім того, Стратегія вимагає, щоб цьому органу було гарантовано незалежність діяльності із
забезпеченням широкої участі представників громадськості.
Загальновідомо, що демократія є досить незручною системою, оскільки, щоб бути ефективною вона повинна бути прозорою. Згідно з новим законодавством, передбачається, що це
агентство нарешті буде матеріалізовувати цю прописну істину і в Україні. Закон «Про запобігання корупції» визначає особливості статусу Агентства, його склад, повноваження, організацію
діяльності та інші ключові аспекти. Відповідно до закону, Агентство створюється в якості спеціального виконавчого органу, який забезпечує розвиток і реалізацію державної антикорупційної політики. Головним завданням Агентства в області боротьби з корупцією є збір і перевірка
декларацій про активи, які подаються державними службовцями, виконуючи таким чином
ключову превентивну функцію.
Закон передбачає, що державні службовці зобов’язані подавати щорічні загальнодоступні декларації про активи (до 1 квітня кожного року). Агентство повинно забезпечити функціонування механізму перевірки цих декларацій шляхом створення єдиного реєстру декларацій
державних службовців, моніторингу конфлікту інтересів та етичних норм. Крім того, цей орган
буде піклуватися про захист інформаторів та їх участь в суді; перевіряти джерела фінансування
політичних партій тощо.
Агентство контролюється Верховною Радою України та підзвітне Кабінету Міністрів України. Воно буде складатися з п’яти членів, які відбираються у відкритому конкурсі і надійно захищені від свавільного звільнення. Детальний опис процедур процесу відбору членів НАЗК, а
також інших важливих норм його функціонування описані в окремому розділі (Розділ II, Статті 4-17) Закону «Про запобігання корупції» та відповідними урядовими постановами.

Національне антикорупційне бюро України
На відміну від, в основному, превентивної та концептуально-політичної ролі вищезгаданого
НАЗК, НАБУ є новим правоохоронним органом, створеним для виявлення, припинення та розслідування кримінальних корупційних злочинів, скоєних державними високопосадовцями. До
останніх відносяться міністри, високопоставлені державні службовці, судді, парламентарі, прокурори Генеральної та регіональних прокуратур, директори державних підприємств. Крім того,
НАБУ відповідає за проведення всеосяжної оцінки уразливості урядових установ до корупції.
Деякі експерти вважали, що функції НАБУ є занадто вузькими, що, наприклад, латвійський
досвід подібної організації не був успішним, що подібне польське агентство мало набагато
ширші функції, які включали, скажімо, економічні відносини у приватному секторі, і так далі.
Не зважаючи на ці застереження, більшість зауважень були оптимістичнішими і підкреслювали, що сам факт створення НАБУ як політично незалежного органу, призначеного для боротьби
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з корупцією на вищому державному рівні, може стати довгоочікуваним зрушенням у бік реального прогресу в боротьбі з корупцією в Україні.
НАБУ буде складатися з центральних і територіальних управлінь. Ці управління будуть
включати в себе інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні та слідчі підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом 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.
Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб начальницького складу. Насправді, ця цифра
відповідає чисельності посад антикорупційних фахівців, які діяли у старій системі антикорупційних органів і ліквідуються в процесі реформування.
З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю НАБУ при Національному бюро утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на
засадах відкритого та прозорого конкурсу. НАБУ буде підзвітним Верховній Раді і підлягатиме
зовнішньому аудиту. Кожні шість місяців НАБУ буде звітувати про свою роботу. Крім того, з метою
здійснення контролю за дотриманням НАБУ законів під час досудового слідства, створюється
Спеціалізована антикорупційна прокуратура. До її функцій також входить підтримка державного
обвинувачення у судових впровадженнях та представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом і пов’язаних із корупційними правопорушеннями.
Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його директор, який призначається
на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному законом.
Верховна Рада, за поданням не менш ніж однієї третини депутатів (150), може висловити вотум недовіри (більшістю в 226 голосів) директору НАБУ, що має призвести до його звільнення з
посади. Проте, критики вищевказаних норм висловили стурбованість, що така процедура буде
чинити негативний вплив на політичну незалежність НАБУ, оскільки, директор та співробітники
НАБУ можуть бути надмірно залежними від волі більшості Верховної Ради.
У той же час, закон передбачає спеціальне положення про незалежність НАБУ. Відповідно до закону, незалежність діяльності Національного бюро гарантується особливим порядком
конкурсного добору директора і вичерпним переліком підстав для припинення його повноважень; конкурентними принципами підбору інших співробітників НАБУ, їх особливим правовим статусом та соціальним захистом, а також відповідними умовами оплати праці; порядком
фінансування та матеріально-технічної підтримки НАБУ; заходами, визначеними законом для
забезпечення особистої безпеки співробітників НАБУ, їх найближчих родичів і майна; та іншими заходами, визначеними законом.

Державне бюро розслідувань
Ідея створення окремого правоохоронного органу з розслідувань – Державного бюро розслідувань (ДБР) – виникала кілька разів, але до останнього часу її автори не знаходили підтримки у прибічників існуючої системи розслідувань, яка ґрунтувалась на використанні прокуратури, Служби безпеки Україна та Міністерства внутрішніх справ. Цього разу, в процесі розробки
проекту закону про ДБР, значну підтримку українським фахівцям надали європейські експерти, особливо, з питань досвіду дотримання європейських принципів розслідувань. Зокрема,
зовнішня консультативна допомога була необхідна, щоб забезпечити дотримання основних
критеріїв ефективності слідства, а саме: незалежності, своєчасності, ретельності, громадського
контролю та участі потерпілих у процесі.
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Нарешті, Закон України «Про Державне бюро розслідувань» був ухвалений у листопаді
2015 року і, після досить довгої затримки, підписаний Президентом у січні 2016 року. Відповідно до закону, ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну
діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів,
віднесених до його компетенції. Зокрема: злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих груп
та злочинних організацій; випадків катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених працівниками правоохоронних органів; особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі; злочинів,
вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище; злочинів,
вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Виняток становлять випадки, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього
контролю Національного антикорупційного бюро України.
Закон встановлює гарантії незалежності Державного бюро розслідувань, забороняючи незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, політичних партій,
інших фізичних або юридичних осіб в діяльність ДБР. Також, закон визначає повноваження
ДБР, структуру і склад ДБР; встановлює спеціальні процедури для отримання заяв та повідомлень про скоєння кримінальних злочинів особами підслідними ДБР; визначає правила співпраці між ДБР та іншими державними органами, особливості забезпечення демократичного
цивільного контролю за діяльністю Бюро і забезпечення прозорості його діяльності.
Крім цього, закон визначає порядок призначення директора ДБР, його/її заступників і повноваження директора. Закон вимагає, щоб директор Бюро, перший заступник директора та
заступник директора призначалися Президентом України за поданням Прем’єр-міністра відповідно до рекомендації Конкурсної комісії. Для забезпечення неупередженості, згадана комісія складається з трьох осіб, що призначаються Президентом України; трьох осіб, призначених
Верховною Радою; і трьох осіб, призначених Кабінетом Міністрів. Серед комплексу інших питань, пов›язаних з кадрами ДБР, закон визначає порядок фінансового та матеріально-технічного забезпечення, соціального та правового захисту, а також обов‘язки співробітників ДБР тощо.

III. НОВА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ (Додаток ІІІ)
Вплив навколишнього середовища визначає характер корупційних ризиків у всіх сегментах
держави, у тому числі, у сфері безпеки. І навпаки, цілісність сектора безпеки, особливо правоохоронних органів країни, є одним з основних чинників, що визначають успіх чи невдачу окремих процесів у державі стосовно розвитку прозорої, некорумпованої демократії. Корумповані
політичні, економічні та судові структури в державі не можуть існувати без корумпованих силових органів. Таким чином, разом вони створюють систему свавільного політичного, судового та
відомчого контролю, яка закріплює принцип безкарності для лояльних підданих і формує порочне коло корумпованих зв›язків між корумпованим керівництвом правоохоронних органів
та корумпованою політичною владою.
Весь час до Революції Гідності Україна страждала від двох головних явищ корупції: фактичного поглинання державних установ корумпованими мережами і залежності політиків від великого бізнесу та спонсорування політичних партій олігархічними групами. У попередні роки,
особливо, під час правління Януковича, майже повне домінування Президента у галузі контролю над сектором безпеки призвело до фактичного захоплення ключових державних установ
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Януковичем та його найближчим оточенням з метою незаконного отримання коштів з державного бюджету та уникнення відповідальності за їх корупційну діяльність. Ключова роль у
приховуванні системної корупції належала прокуратурі та міліції.
До Революції Гідності в Україні культура тотальної секретності, успадкована з колишнього СРСР, зіграла дуже негативну роль, зокрема, щодо приховування корупції в міліції.
Що стосується питань підзвітності, корупція в міліції, можливо, була найбільшим викликом
для реформ. Тому, було важливо провести реформу міліції у такий спосіб, який би гарантував підвищення прозорості роботи міліції і забезпечити доступ громадськості до перевірок
результатів її роботи.
Революція Гідності створила сприятливі передумови для впровадження радикальних реформ у секторі безпеки України. З юридичної точки зору, будь-яке структурне перетворення
та реформування сектора безпеки повинно бути закріплене у відповідному новому законі або
поправках до вже існуючих нормативно-правових актів. У випадку з реформуванням міліції в
Україні, було розроблено новий закон «Про Національну поліцію» для заміни старого закону
«Про міліцію». У липні 2015 року новий закон був схвалений Верховною Радою. Коли у листопаді 2015 року закон набув чинності, він, нарешті, припинив діяльність пострадянського органу – міліції, і затвердив нову юридичну особу – Національну поліцію України. Спостерігалося
загальне очікування, що у разі успішної реалізації реформи поліції, цей орган отримає реальну
підтримку як у суспільстві, так і серед співробітників Національної поліції.
Як і у випадку розглянутих раніше нових законів про боротьбу з корупцією, європейські
інституції надавали суттєву підтримку в процесі розробки закону «Про Національну поліцію».
Наприклад, у одному з особливо важливих випадків, у вересні 2014 року, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини надіслала листа до Бюро демократичних інститутів і прав
людини ОБСЄ з проханням провести оцінку проекту Закону України «Про поліцію та її діяльність». ОБСЄ позитивно відгукнулась на цей запит і приготувала правову оцінку щодо відповідності законопроекту міжнародним стандартам у сфері прав людини та зобов‘язанням ОБСЄ.
Зокрема, ця оцінка була предметом неформальних консультацій з Консультативною Місією
Європейського Союзу з реформи сектору цивільної безпеки України. Більш того, ця оцінка була
використана при підготовці остаточної версії закону «Про Національну поліцію».
Новий закон запровадив багато удосконалень, і, зокрема, дозволив оптимізувати загальну структуру поліції. Сумнозвісні загони спеціального призначення «Беркут», які жорстоко переслідували учасників протестів на Майдані, і відверто корумповані підрозділи по боротьбі
з наркотиками та організованою злочинністю були розформовані. Тепер Національна поліція
складається з центрального органу управління та територіальних органів. У тому числі, нова
структура Національної поліції включає: кримінальну поліцію, патрульну поліцію, органи досудового розслідування, поліцію охорони, спеціальну поліцію, поліцію особливого призначення.
Всі ці підрозділи перебувають під контролем керівника Національної поліції, який є незалежним у сфері діяльності поліції і прямо підпорядковується міністру внутрішніх справ.
Ряд статей закону безпосередньо або опосередковано спрямовані на зміцнення відкритості та прозорості Національної поліції. Перш за все, поліція повинна забезпечити постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості
про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності,
забезпечення публічної безпеки і порядку.
Крім того, поліція повинна забезпечити доступ до публічної інформації, якою вона володіє,
у порядку та відповідно до вимог, визначених законом; інформація щодо нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, повинна обов’язково оприлюднюватися на
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веб-порталі центрального органу управління поліції; крім того, нормативно-правові акти з обмеженим доступом можуть оприлюднюватися у випадках та в порядку, визначених законом.
Для запобігання приховування поліцейськими своєї особи від громадського контролю за їх
діями, на новій поліцейській формі розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням спеціальних ідентифікаційних символів. Крім того, поліцейському заборонено знімати з однострою
чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню
інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів.
Цей закон докладно визначає окремі аспекти статусу поліцейського з точки зору демократичних цінностей. Зокрема, норма політичної нейтральності вимагає від поліції забезпечувати
захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності; бути незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань;
забороняти використовувати в органах та підрозділах поліції будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність; забороняти висловлювати поліцейським особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання
службових обов’язків, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях.
Така ж орієнтація на універсальні демократичні цінності та механізми відзначається у статтях щодо головних обов‘язків поліцейського, процедур застосування сили та превентивних
заходів. Зокрема, чітко визначено, що звертаючись до особи, або у разі звернення особи до
поліцейського, поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання
та пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною у ньому інформацією, але не випускаючи його з рук. Подібним чином, під час проведення превентивних поліцейських заходів, поліція зобов’язана повідомити особі про причини
застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові
акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.
Серед багатьох демократичних норм, включених до закону, з’явилися дійсно новаторські,
наприклад, стосовно можливості прийняття рішень про недовіру керівникам органів поліції,
коли відповідні територіальні ради можуть прийняти рішення про недовіру до керівника відповідного органу (підрозділу) поліції, що може служити підставою для його/її звільнення. Також, у законі є нове правило, яке забороняє використання водометів при температурі повітря
нижче 10 градусів за Цельсієм.
В той же час, цей закон теж отримав деякі критичні зауваження. Побоювання критиків були
пов’язані зі збереженням спеціальних військових звань (наприклад лейтенант, майор, полковник, генерал), що суперечить європейській традиції присвоєння цивільних чинів поліцейської
служби; недосконалою процедурою вилучення майна та проникнення до приватних приміщень; відсутністю спеціально визначеного терміну придатності інформації в базах даних поліції і необхідністю визначення конкретних підстав для перевірки документів.
У цілому, прийняття закону «Про національну поліцію» призвело до важливих зрушень в
антикорупційних процесах в Україні. В той же час, досвід країн Центральної та Східної Європи,
які мали аналогічні проблеми, але здійснили значний прогрес у подоланні корупції в поліції,
передбачає важливість створення та розвитку відкритих баз даних щодо корупційних злочинів
та запровадження реальних обмежень для тих, хто був спійманий за корупційні порушення.
Крім того, досвід Грузії, першої країни в регіоні, де серйозно підійшли до реформування поліції, показав, що успіхи в реформуванні сектора безпеки можливі лише тоді, коли політичне
керівництво дійсно бере на себе відповідальність за результати реформ. Грузинський досвід
також показує, що корупцію в країні неможливо зупинити без вирішення проблеми корупції на
рівні політичного керівництва та уряду в цілому. Боротьба з корупцією не може бути успішною
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без політичної волі та демонстрації членами уряду та керівництвом поліцейських органів особистої належної поведінки.
Тому, це не стало великою несподіванкою, коли після Революції Гідності кілька провідних
грузинських фахівців у сфері діяльності правоохоронних органів були запрошені для роботи на
високих посадах у Генеральній прокуратурі України, Міністерстві юстиції та Міністерстві внутрішніх справ. Навіть першим керівником Національної поліції України стала Хатія Деканоїдзе –
колишній міністр освіти Грузії та колишній начальник Національної поліцейської академії Грузії.

ВИСНОВКИ
З перших років незалежності, українська влада постійно декларувала рішучі наміри щодо
подолання корупції. В Україні були ухвалені численні антикорупційні стратегії та нормативноправові акти, створені різноманітні органи з питань боротьби з корупцією, визнаючи загрозу
цього явища для національної безпеки країни. Проте, до Революції Гідності, логіка боротьби
з корупцією в Україні обмежувалась, в основному, імітацією процесу – з корупцією боролися
суто символічно, зокрема, в рамках окремих заходів міліції, прокуратури чи Служби безпеки
України, демонстративно тиснучи на бюрократію найнижчого, інколи середнього рівня.
Революція Гідності сама по собі була підтвердженням того, що українське суспільство не
збирається більше терпіти цю імітацію і вимагатиме радикально усунути передумови для корупційних порушень, а не намагатися виправляти їх наслідки. Отже, було добре зрозуміло, що
Україні потрібно не просто декларувати та імітувати наміри (інколи вибірково караючи «чужих» та закриваючи очі на «своїх»), але також ухвалити ефективне законодавство та вжити
інституціональних заходів, а також впровадити реальні системні реформи, спрямовані на запобігання та значне зниження корупційних ризиків.
Крім того, корупція була головним чинником того, що передреволюційна Україна легко
стала заручником шантажу та експансіонізму сусіднього імперіалістичного режиму Росії. Після
початку російської агресії проти України у лютому 2014 році, яка була реакцією на перемогу Революції Гідності, корупція перетворилась не лише на культурну та соціальну, але й на безпекову проблему. Тому успіх антикорупційних заходів став визначальною умовою для успіху Української державності – так само, як і ефективність оборони проти російської військової агресії.
Через два роки після Революції, одночасно із зусиллями зі стримування російської агресії, українці доклали значних зусиль щодо зміни вже існуючих, але фактично порожніх антикорупційних законів та стратегій, а також ухвалення нового законодавства, яке заснувало
нові антикорупційні інституції та ефективні процедури слідства. Всеохоплююча правова антикорупційна реформа має реальний потенціал для впровадження суттєвих удосконалень
цілісності системи державної служби та запобігання корупції. Одним з результатів цієї реформи, стало створення нової системи антикорупційних органів у секторі безпеки в Україні
через внесення змін до законодавства протягом 2014-2015 рр., хоча їх реальна ефективність
буде зрозумілою лише через певний час.
Питання, наскільки загалом успішними були антикорупційні заходи після перемоги Революції Гідності, залишається поки що відкритим. Однак, у ключових аспектах запобігання
та протидії корупції заходи щодо посилення антикорупційного законодавства були досить
послідовними.

Додаток І
Закон України «Про засади державної
антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 46, ст. 2047)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст. 2056
№ 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст. 366}
Верховна Рада України постановляє:
1. Затвердити засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційну стратегію) на 2014-2017 роки, що додаються.
{Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014}
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
• розробити механізм виконання завдань (програму) щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки;
• привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
4. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 жовтня 2014 року
№ 1699-VII
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ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
(АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ) НА 2014-2017 РОКИ
1. 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.
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2. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
1. Проблема.
Відповідно до статей 5 та 6 Конвенції ООН проти корупції держави – учасниці повинні розробляти і здійснювати ефективну скоординовану політику щодо протидії корупції та утворити з
цією метою спеціально уповноважений орган (органи). Відповідні рекомендації надані Україні
Групою держав проти корупції (GRECO), Організацією економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)
та експертами ЄС.
В Україні окремими повноваженнями щодо формування та реалізації антикорупційної політики наділені кілька інституцій, серед яких – Національний антикорупційний комітет, Міністерство юстиції України, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Проте
такий розподіл функцій формування та реалізації антикорупційної політики між органами з
різним правовим статусом та обсягом повноважень не відповідає міжнародним стандартам
щодо органів, уповноважених на її формування та реалізацію, ні за критеріями спеціалізації, ні
за критеріями незалежності.
Крім того, низку функцій у сфері антикорупційної політики взагалі не реалізовано жодним
органом держави, зокрема проведення на постійній основі оцінки стану справ з корупцією,
моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, формування світогляду несприйняття корупції.
Не виконані також в Україні вимоги міжнародно-правових інструментів щодо партнерства
влади та громадянського суспільства у сфері антикорупційної політики – залучення громадськості до процесу прийняття суспільно важливих рішень у сфері протидії корупції відбувається
здебільшого у формі недієвих консультацій для формального виконання вимог законодавства.
Таким чином, в Україні фактично відсутня чітка законодавча та інституційна основа для
формування та реалізації антикорупційної політики на основі співпраці державних органів та
громадськості.
2. Мета – створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики
на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, які до неї призводять, зокрема статистичних спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на
стан справ з питань запобігання корупції незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадянського суспільства, а також формування суспільної підтримки у
подоланні корупції.
3. Заходи:
1) визначити на законодавчому рівні засади організації та діяльності спеціально уповноваженого органу щодо запобігання корупції, відповідального, зокрема, за комплекс заходів із
формування та реалізації антикорупційної політики. Зазначений орган повинен мати гарантії
незалежної діяльності із забезпеченням широкої участі в ній представників громадянського
суспільства і на нього мають бути покладені, зокрема, такі функції:
• підготовка щорічного звіту про стан виконання Антикорупційної стратегії та проекту доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
• аналіз стану справ з питань корупції, підготовка пропозицій щодо заходів нормативноправового, організаційного, кадрового характеру;
• моніторинг та координація виконання антикорупційної програми;
• контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру;
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• залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної
політики;
• поширення інформації про корупцію, проведення заходів із формування світогляду неприйняття корупції;
2) розробити проект акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення загальнонаціональної
методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, щороку проводити із залученням громадськості дослідження щодо сприйняття корупції та довіри населення до органів, відповідальних за запобігання корупції, готовності населення брати участь у заходах щодо запобігання корупції, поширеності та видів моделей корупційної поведінки, корупціогенних ризиків
у відповідних сферах;
4) проводити щорічні слухання у Верховній Раді України щодо національного звіту про стан
справ з питань запобігання корупції, що готуватиметься спеціально уповноваженим органом з
питань антикорупційної політики, та оприлюднювати звіт разом із висновками та рекомендаціями парламентських слухань;
5) забезпечити імплементацію міжнародних стандартів співпраці влади та громадськості
у прийнятті рішень у сфері антикорупційної політики, зокрема закріплених у Кодексі кращих
практик участі громадськості у процесі прийняття рішень, ухваленому конференцією міжнародних неурядових організацій Ради Європи 1 жовтня 2009 року, та перейти до нових форм
співпраці, таких як діалог та партнерство;
6) проводити на постійній основі інформаційні кампанії, орієнтовані на різні соціальні групи та спрямовані на усунення толерантного ставлення до корупції, підвищення рівня співпраці
влади та громадян у протидії корупції.

3. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Запобігання корупції у представницьких органах влади
1. Проблема.
Рівень та масштаби корупції в країні, ефективність протидії корупційним процесам значною мірою залежать від доброчесності виборних посадових осіб, демократичності політичної системи загалом і виборчого процесу зокрема. Останні виборчі кампанії в Україні,
зокрема місцеві вибори 2010 року, парламентські вибори 2012 року та вибори на деяких
дільницях 2013 року, свідчать, що грубі порушення демократичних принципів волевиявлення (втручання влади у виборчий процес, підкуп виборців, незаконні судові рішення) призвели до того, що здебільшого на виборні посади потрапляють особи, які не відповідають
стандартам доброчесності.
У подальшому процес діяльності виборних посадових осіб також супроводжується корупційною поведінкою, найбільш поширеними проявами якої є:
• конфлікт інтересів у діяльності виборних осіб, насамперед суміщення депутатської роботи, політичної діяльності з підприємницькою діяльністю та роботою в органах виконавчої влади, що заборонено законом;
• підкуп виборних осіб, здійснення тиску на них або на бізнес, до якого мають відношення депутати, з метою ухвалення певних рішень або переходу до іншої депутатської
фракції (групи);
• незаконне лобіювання інтересів окремих осіб або бізнес-структур.
Основними причинами такого стану справ є все ще слабкі інститути демократії в Україні, корупціогенне виборче законодавство, недосконале законодавство щодо фінансування вибор-
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чих кампаній та політичних партій, відсутність належного правового регулювання щодо запобігання конфлікту інтересів у діяльності виборних осіб та прозорих засад лобіювання. Очевидно,
що розв’язати проблему політичної корупції можна тільки поступово, шляхом формування нового законодавства, посилення контролю за діяльністю виборних посадовців і представницьких органів влади з боку відповідних державних органів, інститутів громадянського суспільства, зокрема засобів масової інформації, підвищення політичної відповідальності громадян
за свій вибір і народних обранців за свою діяльність. Разом з тим низка заходів законодавчого
характеру повинна бути реалізована протягом найближчого часу.
2. Мета – створення прозорих засад фінансування проведення виборів, діяльності політичних партій, усунення корупціогенних ризиків у діяльності виборних органів, посилення громадського контролю за їх діяльністю.
3. Заходи:
1) провести антикорупційну експертизу виборчого законодавства та переглянути його на
основі висновків щодо корупціогенності та європейських стандартів, зокрема рекомендацій
Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії); забезпечити сталість та юридичну визначеність виборчого законодавства;
2) ухвалити законодавство щодо виконання рекомендацій Групи держав проти корупції
(GRECO) у частині встановлення обмежень і забезпечення прозорості та підзвітності фінансування політичних партій і виборчих кампаній, зокрема в частині:
• уніфікації регулювання фінансування виборчих кампаній, передбачених законами
України»Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України» та законом про місцеві вибори;
{Абзац другий підпункту 2 пункту 3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 595-VIII від 14.07.2015}
• запровадження прямого державного фінансування діяльності політичних партій як бюджетного фінансування статутної діяльності партій на основі результатів виборів, зокрема за підтримки політичних партій, які не мають парламентського представництва,
та відшкодування витрат на виборчу кампанію політичним партіям, які подолали виборчий бар’єр, у встановленому законом розмірі;
• визначення вимог щодо прозорості поточного фінансування партій, зокрема шляхом
регулярного подання звітів, оприлюднення звітів політичних партій у доступній формі
з детальною інформацією про отримані доходи (зокрема осіб, які зробили внесок на
фінансування партії), видатки (витрати) та зобов’язання фінансового характеру;
• чіткого регламентування здійснення пожертв і дарунків, встановлення обмежень щодо
розміру одержання пожертв і дарунків політичними партіями;
• визначення змісту і форми річних звітів політичних партій; забезпечення належного обліку прибутків, витрат, боргів і активів, подання консолідованих звітів;
• запровадження незалежного аудиту поточної та передвиборної звітності партій сертифікованими аудиторами;
• створення ефективного механізму моніторингу дотримання законодавства щодо
фінансування політичних партій та виборчих кампаній, розслідування порушень та
притягнення винних осіб до відповідальності, створення (визначення) з цією метою
державного органу, що відповідає міжнародним стандартам щодо незалежності та
ефективності діяльності;
• встановлення дієвих та пропорційних санкцій за порушення законодавства щодо політичних фінансів;
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3) ухвалити законодавство щодо особливих механізмів запобігання конфлікту інтересів у
діяльності виборних посадових осіб, зокрема з визначенням можливих форм конфлікту інтересів, правил щодо його запобігання та поведінки у ситуації, коли виникає конфлікт інтересів,
інституційного механізму щодо моніторингу законодавства про конфлікт інтересів і пропорційних та стримуючих санкцій за його порушення;
4) ухвалити законодавство щодо визначення правових засад лобіювання, а саме:
• унормування лобіювання як легального демократичного шляху взаємодії грома
дянського суспільства та правової держави, визначення легальних форм і способів
лобіювання;
• створення законодавчих перепон для корупції у правотворчій сфері;
• передбачення захисту суб’єктів правотворення від незаконного впливу на їхню
діяльність;
• передбачення інформування громадськості про те, хто і чиї інтереси лобіює в органах
державної влади;
• створення ефективних механізмів контролю за лобіюванням;
• запровадження юридичної відповідальності для учасників лобістських правовідносин і
визначення відповідних санкцій за незаконне лобіювання;
5) ухвалити законодавство щодо посилення громадського контролю за прийняттям рішень
виборними посадовими особами, зокрема через запровадження механізму попереднього
громадського обговорення суспільно важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного досвіду та на основі найкращої світової практики;
6) підвищити рівень прозорості діяльності Верховної Ради України та місцевих рад, зокрема шляхом практичної реалізації положень про забезпечення доступу громадян до засідань представницьких органів, оприлюднення інформації про діяльність комітетів Верховної Ради України та місцевих рад (зокрема протоколів засідань), оприлюднення в Інтернеті
інформації про народних депутатів України та депутатів місцевих рад (про їх фінансування,
відрядження, помічників, їх декларації про доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру тощо), безперешкодний доступ до інформації про кошториси представницьких органів та звітів про їх використання.
Створення доброчесної публічної служби
1. Проблема.
Одним з ключових елементів у створенні доброчесної системи публічної служби є реформування законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.
Розв’язанню цієї проблеми мало сприяти прийняття у новій редакції Закону України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року. Однак зазначений Закон, на думку європейських та
українських експертів, не відповідає міжнародним стандартам та найкращій світовій практиці,
зокрема з таких питань, як вступ на державну службу та проходження державної служби, класифікація посад (поділ посад на групи та підгрупи, розмежування політичних та адміністративних посад, призначення помічників (радників) політичних осіб), припинення державної служби, оплата праці (складові заробітної плати, прозорість та мотивація оплати праці державних
службовців), дисциплінарна відповідальність.
Таким чином, реформа державної служби залишається на цей час непроведеною.
Синхронно з реформуванням системи державної служби повинно відбуватися і врегулювання проблеми конфлікту інтересів, прозорості доходів і видатків публічних службовців.
Законодавство щодо запобігання конфлікту інтересів містить лише загальні формулювання
без встановлення спеціальних законодавчих правил щодо запобігання конфлікту інтересів та
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його вирішення з урахуванням специфіки сфери регулювання. Ще одним аспектом проблеми
є відсутність належного інституційного забезпечення виконання правил щодо конфлікту інтересів. Не забезпечено запровадження механізму дотримання норм щодо вирішення конфлікту
інтересів шляхом застосування ефективних та стримуючих санкцій.
Крім того, не створено ефективну систему моніторингу достовірності даних, що містяться у деклараціях про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру публічних
службовців. В Україні функціонує децентралізована система збирання, зберігання, оприлюднення та перевірки таких декларацій. Декларації подаються в паперовому вигляді до кадрової
служби органу, в якому працює службовець, та зберігаються в ній. Перевірка декларацій покладається на податкові органи, які не мають належного рівня незалежності, щоб проводити
ефективні перевірки декларацій. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації не
тягне за собою кримінальної відповідальності. Така система фактично призводить до приховування доходів та майна публічними службовцями.
В Україні ухвалено низку законодавчих актів, що регулюють етичні стандарти поведінки
службовців, зокрема Закон України «Про правила етичної поведінки» та галузеві кодекси
етичної поведінки. Однак, фактично не створена інституційна інфраструктура забезпечення
дотримання таких стандартів, а відповідні функції частково виконують уповноважені підрозділи з питань виявлення і запобігання корупції та кадрові підрозділи, що не відповідає
міжнародним стандартам. Не визначено також орган влади, відповідальний за моніторинг
впровадження етичних стандартів поведінки публічних службовців та вироблення відповідної державної політики.
Необхідно також втілити в життя інститут доброчесних викривачів фактів корупції та
їх захисту від переслідування і зобов’язати публічних службовців повідомляти про підозру
в корупції.
Істотно зміцнити резистентність публічної служби проявам корупції, а також довіру до неї
з боку громадян можуть перевірки на доброчесність: імітація ситуацій, подібних тим, що виникають у повсякденній діяльності публічного службовця, з метою перевірки доброчесності
поведінки службовця за певних обставин. Такі перевірки повинні проводитися з метою забезпечення професійної непідкупності, запобігання корупції серед публічних службовців, перевірки дотримання ними своїх посадових обов’язків, етичних стандартів поведінки, виявлення,
оцінки та усунення чинників, що призводять до корупції. У той же час такі перевірки можуть
мати характер провокації надання неправомірної вигоди і тому не можуть бути підставою
для початку кримінального провадження. З метою забезпечення дотримання прав людини у
зв’язку з проведенням таких перевірок порядок їх проведення слід визначити законом.
2. Мета – створення системи доброчесної та професійної публічної служби відповідно до
міжнародних стандартів і кращого світового досвіду.
3. Заходи:
1) підготувати і внести зміни до Закону України «Про державну службу», ухваленого у 2011
році, з урахуванням пропозицій програми SIGMA, громадськості, узгодити його ізЗаконом
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та забезпечити їх реалізацію, моніторинг їх імплементації та подальший перегляд з урахуванням набутого досвіду;
2) ухвалити закон щодо запровадження ефективних механізмів виявлення, запобігання
конфлікту інтересів, а також декларування майна, доходів, видатків і зобов’язань фінансового
характеру публічних службовців, передбачивши, зокрема:
• правові інструменти виявлення, запобігання та врегулювання ситуацій, пов’язаних з виникненням конфліктів інтересів;
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• подання декларацій в режимі реального часу;
• перегляд розміру витрат, які підлягають декларуванню, та інших положень форми декларації з метою виявлення можливих конфліктів інтересів;
• запровадження відкритої єдиної електронної бази даних декларацій;
• створення незалежного органу з достатніми повноваженнями для здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів та за повнотою і достовірністю декларацій;
• застосування пропорційних та стримуючих санкцій за порушення законодавства щодо
запобігання конфлікту інтересів та декларування доходів, видатків і зобов’язань фінансового характеру;
3) покласти на спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції функції з
проведення моніторингу практики застосування етичних стандартів та надання роз’яснень
з метою коригування недоліків у практиці застосування; забезпечити регулярне навчання
службовців з питань етики та дотримання антикорупційних вимог; запровадити здійснення на постійній основі підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на виконання функцій
держави та органів місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та етичних
стандартів поведінки з урахуванням можливості запровадження електронної системи
оцінки знань з цих питань;
4) ухвалити закон про захист осіб, які доброчесно повідомляють про корупційні правопорушення (викривачів), передбачивши обов’язок повідомлення та захист викривачів, створення
внутрішніх і зовнішніх каналів подання інформації, системи захисту викривачів від утисків та
переслідування, а також заходи стимулювання повідомлень про корупцію, покладення на спеціально уповноважений орган функцій з проведення моніторингу та аналізу практики застосування закону та вжиття заходів щодо його належного застосування, запровадження санкцій за
приховування фактів корупційних правопорушень; організувати широку загальнонаціональну
інформаційну кампанію з роз’ясненням положень закону. Здійснювати на постійній основі навчання з питань доброчесного повідомлення про факти корупції;
5) прийняти закон про проведення перевірок публічних службовців на доброчесність, у
якому передбачити правила та порядок проведення таких перевірок, гарантії законності та
контролю, наслідки проведення (заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності), а також те, що такі перевірки не є негласними слідчими діями, їх результати не можуть
використовуватися у кримінальному процесі як засоби доказування, за їх результатами кримінальне провадження не відкривається. Передбачити також у Кримінальному кодексі України положення про те, що не є провокацією на отримання неправомірної вигоди використання
спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції ситуації, за якої у суб’єкта
вже виник умисел на давання чи отримання неправомірної вигоди;
6) реформувати систему оплати праці публічних службовців шляхом істотного підвищення
рівня посадових окладів (з урахуванням рівня оплати праці на аналогічних посадах у приватному секторі), скасування або значного обмеження премій (додаткових виплат), які розподіляються на розсуд керівництва, скасування необґрунтованих пільг і переваг.
Запобігання корупції у діяльності органів виконавчої влади
1. Проблема.
Крім здійснення ряду заходів, спрямованих на забезпечення доброчесності на публічній
службі, запобігання корупції в органах виконавчої влади, потребує реформування процедура
діяльності цих органів. Враховуючи, що більшість із зазначених заходів має бути здійснена в
рамках адміністративної реформи (зменшення дискреційних повноважень, відкритість та про-
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зорість адміністративних рішень, обмеження можливостей для контактів між чиновником та
клієнтом, врегулювання порядку надання адміністративних послуг тощо), ця Стратегія визначає лише ті заходи, які мають суто антикорупційний характер.
Однією з основних проблем, пов’язаних з високим рівнем корупції в діяльності органів
виконавчої влади, є відсутність ефективно діючих відомчих антикорупційних програм. Існуючі в органах виконавчої влади щорічні плани з питань запобігання корупції є здебільшого
формальними та відтворюють положення відповідних актів вищого рівня. Виявлення фактів
корупції фактично зведено нанівець, оскільки відсутні системи виявлення та аналізу ризиків
корупціогенних процедур, а також немає механізмів повідомлення про підозри в корупції та
захисту осіб, які про них повідомляють. Підрозділи (особи), відповідальні за розроблення та
здійснення відомчих заходів з виявлення і запобігання корупції, не мають відповідного фаху та
рівня незалежності, здебільшого ці повноваження покладено на кадрові підрозділи.
Не існує також органу, який би здійснював координацію, моніторинг та методичне забезпечення органів виконавчої влади під час розроблення їх антикорупційних програм. Подібна
проблема існує і в державних, казенних, комунальних підприємствах та господарських товариствах, у яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків
(далі – державні підприємства).
Ще однією сферою з високими ризиками корупції є функціонування державних під
приємств.
Обмеження щодо запобігання корупції на державних підприємствах діє лише стосовно
посадових осіб юридичних осіб публічного права, що не охоплює велику частину працівників
державних підприємств. Це спричиняє виникнення конфліктів інтересів (наприклад, укладення контрактів із пов’язаними з менеджментом державних підприємств юридичними особами), непрозорого кадрового добору, що призводить до роботи на одному підприємстві
близьких родичів або некомпетентних осіб, наближених до керівництва державного підприємства, ведення власного бізнесу за рахунок ресурсів державного підприємства. Закупівлі
за кошти підприємств виведені за межі прозорих процедур, а політика щодо запобігання
корупції фактично не проводиться. Крім того, діяльність державних підприємств є непрозорою, громадськість не має змоги отримати інформацію про мету та підстави їх утворення,
економічний ефект від їх діяльності, надане державою майно та фінансові зобов’язання і
результати діяльності цих підприємств.
Зазначене призводить до значних збитків у діяльності державного сектору економіки та
неефективного управління державним майном.
2. Мета – запровадження ефективних антикорупційних програм у центральних органах виконавчої влади, а також на державних підприємствах, забезпечення для суспільства прозорості їх діяльності.
3. Заходи:
1) внести зміни до законодавства щодо прийняття та періодичного перегляду антикорупційних програм у центральних органах виконавчої влади та на державних підприємствах. Програми повинні складатися на підставі результатів проведеного аналізу корупційних ризиків у
сфері діяльності відповідного органу влади або підприємства, погоджуватися спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики і передбачати, зокрема:
• визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у
відповідній сфері, осіб, відповідальних за моніторинг її імплементації, оцінку та періодичний перегляд;
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• методологію оцінки корупційних ризиків у діяльності органу або державного підприємства, корупційні ризики, причини, що їх породжують, та умови, що до них призводять;
• заходи щодо усунення корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх здійснення, строки та необхідні ресурси;
• навчання та заходи з поширення інформації про програми антикорупційного спря
мування;
• процедури проведення моніторингу та оцінки виконання програм;
2) утворити в органах виконавчої влади та на державних підприємствах комісії у складі працівників підприємств на чолі із заступником керівника органу/державного підприємства, до повноважень яких мають належати визначення пріоритетів, координація та моніторинг виконання
програм, надання консультацій та порад з питань запобігання корупції, розгляд інформації про
підозри в корупції; запровадити інші механізми запобігання корупції, зокрема такі, як кодекси
етики, внутрішні та зовнішні (до спеціально уповноважених органів щодо протидії корупції) канали повідомлення про корупцію і механізми збереження анонімності заявника та його захисту від
переслідування, системи виявлення, оцінки корупційних ризиків та реагування на них;
3) ухвалити акти з питань внесення змін до законів та підзаконних нормативно-правових
актів щодо:
• запровадження стандартів і рекомендацій Організації економічної співпраці та розвитку з корпоративного управління на державних підприємствах у діяльності державних
підприємств в Україні;
• поширення стандартів запобігання корупції, визначених Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції», на державні підприємства, зокрема щодо запобігання конфлікту інтересів, етики поведінки, декларування майна, доходів, витрат та
зобов’язань фінансового характеру.
Запобігання корупції у сфері державних закупівель
1. Проблема.
Надзвичайно серйозною залишається проблема корупційних проявів під час державних
закупівель. За інформацією Служби безпеки України, втрати від корупційних оборудок під час
проведення процедур державних закупівель становили 10-15 відсотків (35-52, 5 млрд гривень)
видаткової частини державного бюджету щороку. За даними офіційної статистики за 2013 рік,
загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг становила майже 186 млрд гривень. Значна частина закупівель здійснюється поза
межами державного контролю за неконкурентною процедурою (в одного постачальника). У
2013 році за цією процедурою проведено майже 50 відсотків усіх закупівель. До погіршення
ситуації призвело прийняття Закону України від 4 липня 2012 року № 5044-VI «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель», яким фактично
встановлено корупційні правила гри на ринку закупівель державних підприємств (розмір цього ринку становить майже 307 млрд гривень щороку).
Одним із перших кроків нової влади стало ухвалення у новій редакції Закону України «Про
здійснення державних закупівель».
Зазначений Закон передбачає:
• скоротити із 44 до 10 одиниць перелік випадків, на які не поширюється його дія;
• визначити поняття замовників та адаптувати процедури закупівлі в одного учасника
згідно з принципами директив ЄС;
• скоротити перелік підстав для застосування неконкурентної процедури з метою зменшення кількості випадків її застосування;
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• скасувати необхідність розміщення інформації про державні закупівлі в державному
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та у міжнародному
інформаційному виданні з питань державних закупівель, залишивши при цьому вимогу щодо обов’язковості оприлюднення цієї інформації на веб-порталі уповноваженого
органу з метою спрощення доступу до неї, економії бюджетних коштів, що витрачаються на опублікування такої інформації, та забезпечення прозорості доступу до інформації про державні закупівлі;
• оприлюднювати річні плани на веб-порталі уповноваженого органу з метою забезпечення економії державних коштів та спрощення доступу громадськості до інформації
про заплановані державні закупівлі;
• надати можливість замовникам використовувати електронні засоби під час застосування окремих видів закупівель.
Таким чином, більшість першочергових законодавчих проблем у цій сфері з прийняттямЗакону буде розв’язано. Водночас слід забезпечити моніторинг реалізації нових законодавчих
положень, аналіз їх ефективності з точки зору усунення корупційних ризиків та відповідне коригування в разі виявлення недоліків.
2. Мета – продовження реформування законодавства про державні закупівлі з метою усунення ризиків корупції та впровадження прозорої системи проведення державних закупівель.
3. Заходи:
1) забезпечити проведення із залученням громадськості та бізнесу моніторингу застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель» з метою виявлення недоліків
у правозастосуванні, причин та умов, що призводять до виникнення корупціогенних ризиків у
державних закупівлях;
2) переглянути Закон України «Про здійснення державних закупівель» з урахуванням практики його застосування, необхідності подальшого удосконалення його положень, зокрема
щодо запобігання конфлікту інтересів, посилення санкцій за порушення його положень тощо;
3) вжити інших заходів щодо запобігання корупції в державних закупівлях, зокрема:
• забезпечити функціонування системи накладення заборони на участь в процедурах закупівель (зокрема стосовно фізичних та юридичних осіб, які були притягнуті до відповідальності за корупційні або пов’язані з процедурою закупівель правопорушення) та
створити реєстр недобросовісних учасників державних закупівель;
• запровадити систему електронних закупівель;
4) розширити доступ до інформації про закупівлі, зокрема шляхом оприлюднення договорів про закупівлі.
Запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції
1. Проблема.
За даними соціологічних досліджень, зокрема «Барометра Світової Корупції» (Global
Corruption Barometer) від Transparency International та Gallup International Association, найкорумпованішою сферою українці вважають судову владу (66 відсотків). Подібні результати
продемонстрували підсумки дослідження, проведеного Українським центром економічних
і політичних досліджень імені Олександра Разумкова: судову владу українці вважають найбільш корумпованою сферою, а 47 відсотків опитуваних вважають, що у судовій владі корупцією охоплено все. За даними Світового Індексу Правосуддя (World Justice Project – Rule
of Law Index), Україна у сфері «відсутність корупції» в судовій системі зайняла 94 місце з 99
проаналізованих країн.
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Згідно із судовим індексом, який визначається Європейською бізнес-асоціацією, судова
влада дискредитувала себе також в очах бізнес-середовища: за всіма складовими індексу
оцінка судочинства в Україні є негативною.
Однією з основних причин руйнування судової влади є невдало реалізована у 2010 році
судова реформа: прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» негативно вплинуло на органи суддівського самоврядування – вони стали повністю залежними від політичної
влади. Політичні принципи формування Вищої ради юстиції та нечітко сформульовані підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності призвели до того, що судді фактично втратили гарантії незалежності своєї діяльності. Механізм добору суддів характеризувався
зловживаннями з боку органів, відповідальних за цю процедуру.
Першим кроком у реформуванні судової влади стало прийняття 8 квітня 2014 року Закону
України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», який сприяв створенню правових передумов для самоочищення судової влади за безпосередньої участі громадськості.
Зважаючи на те, що основні засади судоустрою та статусу суддів закріплені у Конституції
України, необхідно забезпечити врахування міжнародних стандартів у сфері судочинства під
час внесення змін до Конституції України.
Потребують реформування також прокуратура та інші органи системи кримінальної юстиції. Результати дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних
досліджень імені Олександра Разумкова, свідчать про те, що правоохоронні органи, на думку
українців, більше ніж на 45 відсотків корумповані.
Незважаючи на ухвалення у 2012 році Кримінального процесуального кодексу України, яким
визначено нову роль прокурора у кримінальному процесі, законодавство про прокуратуру до
цього часу не приведено у відповідність із стандартами Ради Європи. Основними проблемами
прокуратури залишаються занадто широкі позапроцесуальні повноваження прокурора, які дають йому змогу втручатися в діяльність підприємств, установ, організацій, відсутність достатніх
гарантій незалежності прокурорів, прозорих конкурсних засад добору кадрів прокуратури.
Не менш важливим напрямом є реформування органів внутрішніх справ та інших органів правопорядку. Системі органів правопорядку притаманні надмірно громіздка структура,
яка ускладнюється наявністю дублюючих та невластивих функцій, недосконале законодавче
регулювання, низька ефективність роботи та відсутність системи оцінювання, що відображає
реальні результати діяльності, неефективна система відбору, навчання та підготовки персоналу, а також механізмів притягнення до відповідальності працівників органів правопорядку.
Відсутність реформ у сфері органів кримінальної юстиції призвела до того, що чисельність працівників системи є однією з найвищих у світі (наприклад, на сто тисяч населення чисельність
працівників міліції є вдвічі більшою, ніж у середньому в інших державах світу), що призводить до неефективного витрачання бюджетних коштів. При цьому понад мільйон українців у
2012 році стали жертвами насильства в органах внутрішніх справ.
2. Мета – реформування судової влади в Україні та усунення ризиків корупції у судочинстві
та діяльності органів кримінальної юстиції.
3. Заходи:
1) ухвалити з урахуванням висновків Європейської Комісії «За демократію через право»
(Венеціанська комісія) закони про внесення змін до Конституції та до законів України, спрямовані на реформування судоустрою та статусу суддів на основі європейських стандартів, передбачивши, зокрема:
• зменшення обсягу суддівського імунітету та надання судді лише функціонального імунітету (імунітету від звинувачення за дії, вчинені у процесі виконання суддівських функцій);
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• врегулювання питань щодо запобігання та вирішення конфлікту інтересів у діяльності
представників судової влади;
• визначення особливостей проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду судді;
• подання, оприлюднення (зокрема в Інтернеті) та моніторинг достовірності даних декларацій суддів про майно, доходи, видатки та зобов’язання фінансового характеру;
• створення в рамках судової системи окремого органу або покладення на органи суддівського самоврядування (не пов’язані з дисциплінарними функціями) консультативних функцій щодо етичних стандартів, конфлікту інтересів та декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру;
• проведення періодичного навчання суддів з питань, пов’язаних із стандартами запобігання та протидії корупції, враховуючи їх під час атестації судді;
2) ухвалити з урахуванням висновків Європейської Комісії «За демократію через право»
(Венеціанська комісія) зміни до Конституції та законів України, спрямовані на реформування
прокуратури на основі європейських стандартів, передбачивши, зокрема:
• обмеження повноважень прокуратури сферою кримінальної юстиції;
• забезпечення достатніх гарантій незалежності у діяльності прокурорів;
• зміну принципів формування територіальної мережі органів прокуратури з метою ліквідації корупціогенних чинників у вигляді «корупційних альянсів» місцевих органів виконавчої влади, прокуратури, міліції та судів;
• реалізацію прозорих конкурсних засад добору кадрів органів прокуратури;
3) прийняти нормативно-правові акти щодо реформування органів внутрішніх справ, передбачивши, зокрема:
• сучасну і чітку структуру органів внутрішніх справ, ліквідацію найбільш корумпованих
підрозділів міліції;
• створення місцевої міліції (поліції);
• закріплення виключно у законі повноважень працівників органів внутрішніх справ,
максимальне зменшення відомчої нормотворчості та приведення її у відповідність ізКонституцією та законами України;
• засади прозорості та підзвітності органів внутрішніх справ, незалежної оцінки їх роботи;
• забезпечення належного розслідування зловживань з боку працівників органів внутрішніх справ.
Запобігання корупції у приватному секторі
1. Проблема.
Основною причиною, яка зумовлює корупцію в приватному секторі, є фактичне зрощення
бізнесу та влади, що призводить до використання політичного впливу для ведення бізнесу, незаконного лобіювання ухвалення законів та інших нормативно-правових актів тощо.
Іншою причиною є те, що умови ведення бізнесу створюють підґрунтя для існування корупційної практики. Насамперед це недосконале та нестабільне законодавство, ухвалене,
зокрема, внаслідок незаконного лобіювання певних бізнес-інтересів, ускладнені процедури
регулювання підприємницької діяльності, корумповані контролюючі органи та судова система.
Заходи щодо переслідування за корупційні правопорушення є неефективними через поширеність корупції в правоохоронній та судовій системах. Це призвело до системності корупції, внаслідок чого підприємці не мають можливості самостійно їй протидіяти, а також до формування
толерантного ставлення до корупції серед представників бізнесу.
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Таким чином, подолати корупцію в приватному секторі можливо лише шляхом комплексного розв’язання проблем, наявності політичної волі для розмежування бізнесу та влади,
реалізації реформ у публічному секторі, зокрема адміністративної реформи (обмеживши насамперед можливості чиновників для зловживання владними повноваженнями), здійснення дерегуляції підприємництва, забезпечення вільної конкуренції та дії антимонопольних
правил, проведення реформи судових та правоохоронних органів, зниження рівня корупції
на публічній службі. З іншого боку, держава повинна налагодити партнерство з бізнесом,
стимулюючи його до використання альтернативних корупційних моделей поведінки та надаючи йому в цьому всебічну підтримку.
2. Мета – усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування сприятливого
для відмови від корупційної практики бізнес-клімату та нетолерантного ставлення бізнесу
до корупції.
3. Заходи:
1) здійснити заходи, спрямовані на проведення дерегуляції економіки, забезпечення вільної конкуренції, адміністративної та судової реформ, реформувати правоохоронні та контролюючі органи;
2) прийняти нормативно-правові акти щодо неможливості допуску юридичних осіб, причетних до корупційних правопорушень, до публічних ресурсів (брати участь у державних закупівлях, аукціонах, отримувати державні кредити, субсидії, субвенції, пільги з оподаткування
тощо), щодо виконання юридичного обов’язку і чітких правил про повідомлення про корупційні правопорушення внутрішніми та зовнішніми аудиторами; забезпечити ефективне впровадження закону щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних
осіб за корупційні правопорушення;
3) прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення прозорості ведення
бізнесу та майнових відносин, зокрема щодо встановлення обов’язку фіксації фізичних осіб –
фактичних вигодоодержувачів (бенефіціарів) юридичних осіб під час їх державної реєстрації та
включення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців;
4) утворити інститут бізнес-омбудсмена, який представлятиме інтереси бізнесу в Уряді
України, та установити за його участю на постійній основі діалог з бізнесом з метою підвищення рівня обізнаності про ризики корупції та наявні рішення для приватного сектору, отримання порад від бізнесу щодо реформування відповідного законодавства (господарського
законодавства, законодавства про бухгалтерський облік та аудит, податкового законодавства,
законодавства про здійснення державних закупівель та іншого законодавства, що стосується
приватного сектору) для обмеження можливостей для корупції;
5) розробити за участю представників бізнесу, об’єднань підприємців та професійних спілок стратегію щодо підтримки імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі
(рекомендації ОЕСР щодо кращої практики у сфері внутрішнього контролю, етики та забезпечення дотримання законодавства, Бізнес-принципи Transparency International щодо боротьби
з корупцією) та сприяти розвитку саморегулювання в приватному секторі;
6) забезпечити співпрацю із бізнесом в частині роз’яснення та практики застосування нових антикорупційних стандартів, установлених законом щодо відповідальності юридичних
осіб за корупційні правопорушення;
7) розробити та впровадити в життя на постійній основі спеціальні програми, спрямовані
на забезпечення доступу підприємців до необхідної інформації, зокрема про адміністративні
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процедури, права та обов’язки підприємців, формування свідомості несприйняття корупційного способу поведінки, заохочення до інформування про факти корупції;
8) провести пілотні проекти «пактів доброчесності» в інфраструктурних проектах або інших
проектах, що передбачають значні бюджетні витрати, шляхом формування тристороннього
(уряд – бізнес – громадськість) механізму контролю за плануванням та реалізацією таких проектів, цільового та ефективного витрачання відповідних коштів.
Доступ до інформації
1. Проблема.
Ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, інші суб’єкти, є
важливою передумовою для запобігання корупції, виявлення та припинення корупційних діянь. Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме – відомості
про використання публічних коштів, розпорядження державним або комунальним майном,
особисті доходи, майно, видатки та зобов’язання фінансового характеру публічних службовців. Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення журналістських розслідувань, стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері.
В Україні з травня 2011 року діє Закон України «Про доступ до публічної інформації», який
був визнаний одним з найкращих у світі за рівнем регулювання. У березні 2014 року (Закон
України № 1170-VII) були схвалені важливі зміни до низки законодавчих актів з метою приведення їх у відповідність із Законом України «Про доступ до публічної інформації» таЗакону
України «Про інформацію» у новій редакції. Водночас рівень практичного виконання нових
положень щодо доступу до інформації залишається низьким, реальні можливості доступу до
інформації – обмежені, непоодинокими є випадки необґрунтованої відмови в доступі до інформації або невиконання вимог щодо оприлюднення інформації в ініціативному порядку,
відсутній дієвий державний контроль за реалізацією права на доступ до публічної інформації.
2. Мета – реалізація права осіб на доступ до інформації, забезпечення відкритості суспільно необхідної інформації, яка може використовуватися для виявлення і припинення корупційної практики, дієвий державний контроль за реалізацією відповідного законодавства.
3. Заходи:
1) внести зміни до законодавства з метою:
• вільного доступу до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців через Інтернет, зокрема до даних про кінцевих вигодоодержувачів
юридичних осіб, фінансових звітів та статутних документів;
• розкриття даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного
земельного кадастру через вільний доступ в Інтернеті, у тому числі доступ до даних про
об’єкти і суб’єкти прав, про їх обтяження;
• оприлюднення та створення умов для доступу до інформації про використання публічних коштів, якими розпоряджаються державні установи, суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, установи загальнообов’язкового державного страхування і органи Пенсійного фонду України, зокрема шляхом оприлюднення в Інтернеті
та створення умов для доступу в режимі реального часу до всіх транзакцій на рахунках
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
• розкриття фінансовими установами інформації про платежі до державного та місцевих
бюджетів, які сплачують суб’єкти господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин або використання природних ресурсів;
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• створення (визначення) державного органу контролю за додержанням права на доступ
до інформації, що відповідатиме стандартам незалежності та ефективності;
2) провести інвентаризацію публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію
та передбачити їх розкриття з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних, спрощення доступу (в тому числі здешевлення доступу) до публічних реєстрів;
3) створити нормативно-правові та організаційні основи для запровадження доступу до
інформації у формі «відкритих даних» та повторного використання інформації (внесення з цією
метою змін до законодавчих актів, прийняття підзаконних нормативно-правових актів для визначення стандартів оприлюднення інформації у формі «відкритих даних», зокрема на єдиному державному веб-порталі «відкритих даних», визначеного уповноваженого органу з питань
впровадження стандартів «відкритих даних», реалізація відповідних положень);
4) забезпечити активну участь України в міжнародних ініціативах прозорості та досягнення високого рівня відповідності стандартам міжнародних ініціатив, зокрема впровадження
стандартів ініціатив з прозорості видобувних галузей, будівельного сектору та Індексу відкритості бюджету.

4. ПОКАРАННЯ ЗА КОРУПЦІЮ
1. Проблема.
Законодавство про відповідальність за корупційні правопорушення в Україні значною мірою відповідає міжнародним стандартам, про що свідчить звіт Групи держав проти корупції
(GRECO) за результатами 3-го раунду оцінки України, затверджений у грудні 2013 року.
Крім того, значним кроком вперед стало прийняття Закону України від 13 травня 2014 року
№ 1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України».
Зазначеним Законом істотно удосконалено вітчизняну систему запобігання і протидії корупції, зокрема щодо:
• криміналізації корупції:
• підвищено санкції для фізичних та юридичних осіб за кримінальні корупційні правопорушення шляхом введення як альтернативного виду покарання – позбавлення
волі, що гарантуватиме для України можливість співпраці в рамках надання міжнародної правової допомоги, як це передбачено Кримінальною конвенцією про
боротьбу з корупцією;
• встановлено юрисдикцію щодо злочинів, пов’язаних із хабарництвом, які вчиняються за кордоном нашими громадянами у співучасті з іноземцями;
• встановлено відповідальність за підкуп осіб, які працюють у приватних компаніях
в будь-якій якості;
• надано чіткі визначення пропозиції та обіцянки неправомірної вигоди, що безумовно поліпшить діяльність вітчизняних правозастосовних органів та підвищить
якість їх роботи;
• поширено правила спеціальної конфіскації на всі корупційні злочини, зокрема у
приватному секторі;
• фінансового контролю стосовно майнового стану публічних службовців:
• запроваджено зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, який здійснюватиметься податковими органами;
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• встановлено адміністративну та дисциплінарну відповідальність за подання недостовірних відомостей у зазначених деклараціях (штраф від 2550 до 5100 гривень);
• посилення гарантій захисту викривачів фактів корупції:
• перекладено обов’язок доказування у справах про застосування до інформаторів
(викривачів) репресивних заходів на відповідача;
• закріплено можливість інформувати про факти корупції анонімно, зокрема через
спеціальні лінії для відповідних повідомлень;
• передбачено обов’язок державних органів створити механізми для отримання та
перевірки повідомлень про факти корупції (в тому числі анонімних);
• мінімізації проявів корупції у юридичних осіб:
• передбачено обов’язок компаній розробляти і впроваджувати правила та процедури щодо виявлення та запобігання корупції;
• встановлено відповідальність юридичних осіб за незабезпечення здійснення
антикорупційних заходів, якщо це призвело до вчинення корупційного правопорушення.
Разом з тим залишилася низка невирішених питань. Потрібно привести у відповідність із
Конвенцією ООН проти корупції статтю 368-2 Кримінального кодексу України (Незаконне збагачення), яка може бути ефективним механізмом позбавлення злочинців незаконно набутого
майна. Одночасно з кримінально-правовими інструментами притягнення до відповідальності за незаконне збагачення необхідно запровадити і цивільно-правові: стягнення за позовом
прокурора (спеціально уповноваженого антикорупційного органу) в дохід держави майна, законність походження якого особа не може довести в установленому законом порядку.
У 2013 році прийнято нове законодавство щодо конфіскації доходів від злочинної діяльності. Однак воно не передбачає створення спеціалізованого підрозділу (органу), який виконує
завдання щодо розшуку майна, яке підлягає арешту та конфіскації, а також ефективного управління майном, на яке накладено арешт. В Україні також відсутнє законодавство, що дає змогу
стягувати у дохід держави (конфіскувати) майно, набуте внаслідок злочинної діяльності, у разі
якщо підозрюваний (обвинувачений) ухиляється від слідства чи суду. Потребує законодавчого врегулювання також питання повернення в Україну активів, виведених внаслідок вчинення
злочинів, а також створення гарантій для ефективного управління такими активами, зокрема
із застосуванням механізмів громадського контролю.
Закон України від 23 травня 2013 року № 314-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом
візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб» передбачає запровадження інституту квазі-кримінальної відповідальності юридичних осіб за вчинення злочинів,
пов’язаних, зокрема, з відмиванням злочинних доходів (статті 209 і 306 Кримінального кодексу
України), терористичною діяльністю (статті 258-258-5 цього Кодексу) та корупцією (статті 368-3,
368-4, 369 і 369-2 цього ж Кодексу). Зазначений Закон є новим для вітчизняної правової системи, у зв’язку з чим існують ризики щодо його неналежного впровадження в життя. Крім того,
з урахуванням практики його застосування слід розглянути питання щодо вдосконалення його
положень, зокрема з метою чіткого закріплення «автономного» характеру відповідальності
юридичних осіб (незалежно від того, чи були притягнуті до відповідальності фізичні особи, які
діяли в інтересах юридичної особи).
Ще однією серйозною вадою національної системи боротьби з корупцією є відсутність спеціалізованого органу, до завдань якого належало б виявлення та розслідування справ про корупційні злочини, вчинені вищими посадовими особами держави, тоді як існуючі спеціально
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уповноважені суб’єкти із запобігання корупції виявилися неефективними, здебільшого через
відсутність гарантій незалежності їх діяльності та корумпованість.
2. Мета – створення системи інструментів, які дадуть змогу ефективно виявляти та розслідувати корупційні злочини, конфісковувати майно, яке було предметом злочинної діяльності
або набуте внаслідок такої діяльності, притягувати до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів.
3. Заходи:
1) ухвалити закони, спрямовані на:
• внесення змін до Кримінального кодексу України щодо:
• визначення поняття та переліку корупційних злочинів;
• усунення можливості для осіб, які вчинили корупційні злочини, бути звільненими
від відповідальності та покарання, зокрема з передачею на поруки, у зв’язку з дієвим каяттям, випробуванням тощо;
• приведення статті 368-2 у відповідність із статтею 20 Конвенції ООН проти корупції
та запровадження цивільно-правових механізмів позбавлення незаконно набутого майна;
• врегулювання питань управління корпоративними правами та іншим майном, на
яке накладено арешт, з метою збереження його вартості, а також створення спеціалізованого підрозділу (органу), уповноваженого на розшук майна, яке може бути
конфісковано;
• створення можливостей досудового розслідування та судового провадження, а також стягнення у дохід держави (конфіскацію) майна, набутого внаслідок злочинної
діяльності, у разі якщо підозрюваний (обвинувачений) ухиляється від слідства чи
суду; створення гарантій для ефективного управління такими активами, зокрема
із застосуванням механізмів громадського контролю (наприклад, через утворення
спеціального фонду);
• утворення спеціально уповноваженого органу з питань виявлення та розслідування корупційних злочинів на таких засадах:
• наявність достатніх гарантій незалежності органу (відкритий і прозорий конкурсний
відбір керівника органу, чіткі визначені законом підстави для звільнення керівника, які не допускають звільнення з політичних підстав, визначені законом засади
фінансування органу та розмір оплати праці його працівників, заборона втручання
в його діяльність);
• прозорий конкурсний відбір основного персоналу органу з метою зменшення ризиків протиправного впливу на прийняття рішень та підбір кваліфікованих кадрів,
які відповідають стандартам доброчесності;
• спеціалізація органу на корупційних злочинах, вчинених посадовими особами вищого рівня, суддями, прокурорами, іншими особами за умови, що корупційний
злочин становить високу суспільну небезпеку;
• наявність механізмів заохочення, у тому числі матеріального (наприклад, певного
відсотка від суми конфіскованих злочинних доходів), з метою виявлення фактів
корупції;
• громадський контроль та відкритість органу, звітування кожні півроку про його
діяльність;
• заохочення співпрацювати з уповноваженими державними органами з метою виявлення фактів корупції;
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• введення посад спеціалізованих антикорупційних прокурорів, які відряджаються
для роботи до спеціально уповноваженого органу з питань виявлення та розслідування корупційних злочинів;
2) утворити робочу групу, яка включатиме представників Кабінету Міністрів України, органів кримінальної юстиції, бізнесу та громадянського суспільства і проводитиме моніторинг застосування законодавства щодо заходів кримінально-правового провадження до юридичних
осіб; підготувати необхідні методичні матеріали для працівників органів кримінальної юстиції
та суддів, організувати проведення тренінгів для фахівців, які застосовуватимуть закон; організувати широку інформаційну кампанію із роз’яснення положень закону та необхідності забезпечення доброчесності бізнесу, до якої залучити громадянське суспільство та бізнес; на основі
результатів моніторингу застосування закону підготувати зміни до нього;
3) створити єдиний державний реєстр юридичних осіб, причетних до корупції, з метою
виключення можливості їх участі у виконанні державних замовлень і контрактів, одержання
державних кредитів, пільг з оподаткування, субсидій і субвенцій; забезпечити вільний доступ
до такого реєстру через Інтернет;
4) поширити поняття «публічні діячі» у законодавстві про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на національних публічних службовців та діячів міжнародних організацій.

5. ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО КОРУПЦІЇ
1. Проблема.
Одним з найбільш істотних чинників у подоланні корупції є ставлення населення до цієї
проблеми. Як свідчать результати досліджень, проведених в Україні протягом останніх років,
більше половини населення схильне до вчинення корупційних правопорушень у разі, якщо
це може сприяти розв’язанню проблеми. Крім того, значна частка населення з огляду на брак
відповідних знань не кваліфікує певні види поведінки як корупційні, усвідомлюючи при цьому
невідповідність такої поведінки нормам моралі чи професійної етики. За умови ефективної
роз’яснювальної роботи населення може змінити ставлення до такої практики як до неприйнятної корупційної і, таким чином, антикорупційний потенціал суспільства значно зросте.
Потребують уваги заходи, пов’язані з активізацією участі населення в інформуванні органів, уповноважених на боротьбу з корупцією, про відомі їм факти корупції. Частка такого населення є невеликою, зокрема з огляду на високий ступінь лояльності населення до корупції,
засудження фактів повідомлень про корупцію як поведінки, яка суперечить етичним нормам,
низький рівень довіри до діяльності правоохоронних органів, зневіру в ефективності антикорупційних заходів, страх бути покараним за повідомлення про підозру в корупції.
Разом з тим антикорупційний потенціал заходів із залучення населення до виявлення та
повідомлення про факти корупції є високим, про що свідчить досвід іноземних держав. Створення спеціальних умов, які сприятимуть зміні суспільного уявлення про повідомлення про
факти корупції, є одним із пріоритетів антикорупційної політики держави.
2. Мета – формування в суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції.
3. Заходи:
1) ухвалити у співпраці з інститутами громадянського суспільства план заходів, орієнтований на різні соціальні та вікові групи і спрямований на комплексне розв’язання проблеми толерантного ставлення населення до корупції, передбачивши, зокрема:
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• регулярне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування психологічної установки у населення щодо несприйняття корупції як способу розв’язання
проблеми;
• підвищення рівня правової свідомості населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту;
• роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі,
положень законодавства про запобігання та протидію корупції, зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки;
• системне запровадження проведення освітніх заходів щодо моделей поведінки у тих
чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками;
• запровадження культури повідомлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері
протидії корупції про факти вчинення корупційних правопорушень;
• подолання пасивності суспільства щодо протидії корупції, залучення широких верств
населення до активної участі в антикорупційній діяльності.

6. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТА МЕХАНІЗМ
РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
Успішна реалізація Антикорупційної стратегії дасть змогу знизити рівень корупції в Україні,
підвищити рівень довіри населення до влади, підвищити рівень іноземних інвестицій в економіку держави, а також створити основу для подальшої антикорупційної реформи.
Для реалізації Антикорупційної стратегії передбачається розробити та схвалити закони, зокрема щодо:
• засад організації та діяльності спеціально уповноваженого органу, відповідального за
здійснення комплексу заходів з формування та реалізації антикорупційної політики;
• утворення спеціально уповноваженого органу з питань виявлення та розслідування
корупційних злочинів;
• виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) у частині посилення
прозорості фінансування політичних партій та виборчих кампаній;
• створення правових засад лобіювання;
• посилення громадського контролю за ухваленням рішень виборними посадовими
особами, зокрема через механізм попереднього громадського обговорення суспільно
важливих рішень;
• внесення змін до Закону України «Про державну службу», прийнятого у 2011 році, з
урахуванням пропозицій програми SIGMA;
• проведення перевірок публічних службовців на доброчесність;
• внесення змін до законів та підзаконних нормативно-правових актів у частині запровадження стандартів Організації економічної співпраці та розвитку з корпоративного
управління на державних підприємствах від 22 квітня 2004 року в діяльності державних
підприємств в Україні;
• внесення змін до Конституції та законів України, спрямованих на реформування судоустрою та статусу суддів на основі європейських стандартів;
• внесення змін до Конституції та законів України, спрямованих на реформування прокуратури на основі європейських стандартів;
• внесення змін до Кримінального кодексу України в частині усунення можливості
для осіб, які вчинили корупційні злочини, бути звільненими від відповідальності та
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покарання, зокрема з передачею на поруки, у зв’язку з дієвим каяттям, випробуванням; приведення статті 368-2 у відповідність із статтею 20 Конвенції ООН проти
корупції та запровадження цивільно-правових механізмів позбавлення незаконно
набутого майна;
• врегулювання питань управління корпоративними правами та іншим майном, на
яке накладено арешт, з метою збереження його вартості, а також утворення спеціалізованого підрозділу (органу), уповноваженого на розшук майна, яке може бути
конфісковано.
Оцінка ефективності Антикорупційної стратегії здійснюватиметься на основі:
• результатів щорічних досліджень стану корупції в Україні шляхом проведення широких статистичних спостережень та аналізу практики застосування антикорупційного
законодавства;
• визначення рівня імплементації міжнародних стандартів у сфері антикорупційної
політики.
За результатами проведення досліджень стану корупції індикаторами успішної реалізації
Антикорупційної стратегії може бути:
• збільшення частки населення, яка негативно ставиться до корупційних проявів;
• зменшення частки населення, яке мало власний досвід корупційної поведінки;
• зростання кількості громадян, готових повідомляти про факти корупційних проявів, а
також громадян, які заявили про факти корупції, що мали стосовно них місце, компетентним органам.
Визначення рівня імплементації міжнародних стандартів здійснюватиметься за такими індикаторами:
• виконання рекомендацій для України, наданих Групою держав проти корупції (GRECO),
а також рекомендацій, наданих в рамках моніторингу Стамбульського плану дій з питань боротьби з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної
Азії Організації економічної співпраці та розвитку, імплементація Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС у частині запобігання і протидії корупції та плану дій у рамках
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;
• покращення значення Індексу сприйняття корупції, опублікованого міжнародною неурядовою організацією Transparency International;
• досягнення високого рівня відповідності стандартам міжнародних ініціатив (ініціатив з прозорості видобувних галузей, будівельного сектору, Індексу відкритості
бюджету тощо).
Оцінка стану виконання Антикорупційної стратегії проводиться на підставі щорічного
звіту стану виконання Антикорупційної стратегії. Звіт про стан виконання Антикорупційної
стратегії включається до національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, проект якої подається спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної
політики Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України до 1 травня року, наступного за звітним.
Кабінет Міністрів України з метою здійснення заходів, передбачених Антикорупційною
стратегією, затверджує державну програму, яка підлягає щорічному перегляду з урахуванням
результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань
щодо національного звіту про стан справ з корупцією.
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Закон України «Про запобігання корупції»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст. 2056)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст. 75
№ 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст. 118 № 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36,
ст. 360 № 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст. 343 № 631-VIII від 16.07.2015 № 679-VIII
від 15.09.2015}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання
корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів,
правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
• антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах,
проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
• пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності
підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
• близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім
осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому
числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно
від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
• корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою,
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
• корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу
іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
• неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру,
які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
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• 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;
• подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;
• правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але
порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою,
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
• приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі
зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з
членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
• реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання
зазначених повноважень;
• спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне
агентство з питань запобігання корупції;
{Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
• суб’єкти декларування – особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно
до цього Закону;
• члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб,
взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
• виборні особи – Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.
Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції
1. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються Конституцією
України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою
України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативноправовими актами.
Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону
1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
• а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єрміністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не
входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки
України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова та
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інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим;
{Підпункт «а» пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 576-VIII від 02.07.2015}
• б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;
• в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
• г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;
{Підпункт «г» пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 198-VIII від 12.02.2015}
ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради
юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
• д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та
підрозділів цивільного захисту, Національного антикорупційного бюро України;
{Підпункт «д» пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами№ 198-VIII від 12.02.2015, № 597-VIII від 14.07.2015}
• е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного
фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію
державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;
є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
• ж) члени Центральної виборчої комісії;
• з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування:
• а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини
першої цієї статті;
• б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські
судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують
роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, – у випадках, передбачених цим Законом.
{Пункт 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}

42

Aнтикорупційні заходи в Україні після Революції Гідності: Ключові законодавчі аспекти

РОЗДІЛ II. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції
1. Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) є
центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
2. Національне агентство, у межах, визначених цим та іншими законами, є відповідальним
перед Верховною Радою України і підконтрольним їй та підзвітний Кабінету Міністрів України.
3. Національне агентство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно доКонституції України, цього та інших законів України.
Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національного агентства.
4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші
закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» та інші нормативно-правові акти,
що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну
службу» застосовуються до Національного агентства, його членів, службовців та працівників
його апарату, а також до його повноважень стосовно уповноважених підрозділів в частині, що
не суперечить цьому Закону.
5. Національне агентство є правомочним з моменту призначення більше половини його
загального кількісного складу.
Стаття 5. Склад Національного агентства
1. Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів.
2. Членом Національного агентства може бути громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який має вищу освіту, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими
та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
3. Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України
строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю
посаду понад два строки підряд.
Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади
членів Національного агентства кандидатів, відібраних конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів України та яка здійснює організацію та проведення конкурсу.
4. До складу конкурсної комісії входять:
1) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України,
до предмету відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю і корупцією;
2) особа, визначена Президентом України;
3) особа, визначена Кабінетом Міністрів України;
4) керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
державної служби;
5) чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід роботи у
сфері запобігання корупції, які відбираються в порядку, визначеному Положенням про конкурс.
5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної
комісії проголосували не менше шести членів конкурсної комісії.
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Положення про конкурс та Регламент роботи конкурсної комісії затверджуються Кабінетом
Міністрів України. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та
журналістів. Секретаріатом Кабінету Міністрів України забезпечується відео- та аудіофіксація і
трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 48 годин до його початку.
6. Конкурсна комісія:
1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Національного агентства,
відбирає із загального числа кандидатів, які, згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків
членів Національного агентства;
2) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були
відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного
конкурсною комісією для призначення на посаду члена Національного агентства;
3) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом
відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду
одного кандидата, що відповідає вимогам, які ставляться до члена Національного агентства,
та, згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід,
знання і якості для виконання службових обов’язків члена Національного агентства.
7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена Національного
агентства або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень Кабінет
Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету
Міністрів України.
8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі
документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України»Про
захист персональних даних»;
2) автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі
власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи,
громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією
упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс;
4) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної
перевірки.
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню
упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному
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веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені
до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу
електронної пошти кандидата.
9. Не може бути призначена на посаду члена Національного агентства особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення,
пов’язаного з корупцією;
4) яка не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади,
незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії.
10. Повноваження члена Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадку:
1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
2) досягнення шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження
його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
8) відмови від прийняття присяги державного службовця;
9) смерті;
10) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено систематичне порушення
вимог цього Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину.
11. Член Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Голова та заступник Голови Національного агентства
1. 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.
2. Голова Національного агентства:
1) організовує роботу Національного агентства, скликає та проводить його засідання, підписує протоколи засідань та рішення Національного агентства, забезпечує їх оприлюднення на
офіційному веб-сайті Національного агентства, організовує підготовку проекту порядку денного засідань Національного агентства, який вносить на його розгляд;
2) координує роботу членів Національного агентства, контролює роботу працівників його
апарату;
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3) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про
державну службу, службовців апарату Національного агентства, крім керівника апарату та його
заступників;
4) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про
працю, працівників апарату Національного агентства;
5) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає
заходів заохочення, притягнення службовців апарату Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;
6) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;
7) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;
8) представляє Національне агентство у відносинах з судами, іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;
9) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
10) у межах повноважень видає накази та доручення;
11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних,
тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування при розгляді питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
12) здійснює передбачені цим Законом повноваження члена Національного агентства;
13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
3. Повноваження Голови Національного агентства припиняються в разі:
1) дострокового припинення його повноважень члена Національного агентства у випадках,
передбачених частиною десятою статті 5 цього Закону;
2) подання заяви про звільнення з посади Голови Національного агентства за власним бажанням без припинення повноважень члена Національного агентства.
4. Національне агентство обирає з числа його членів заступника Голови Національного
агентства, який виконує обов’язки Голови Національного агентства в період його відсутності.
Стаття 7. Повноваження членів Національного агентства
1. Член Національного агентства:
1) готує питання на розгляд Національного агентства, бере участь у його засіданнях та голосуванні без права утримання;
2) забезпечує в межах компетенції виконання рішення Національного агентства;
3) здійснює повноваження та координує роботу структурних підрозділів апарату Національного агентства відповідно до визначеного Національним агентством розподілу функціональних обов’язків;
4) за дорученням Національного агентства представляє Національне агентство у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими
об’єднаннями, фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном.
2. Член Національного агентства при здійсненні своїх повноважень має право:
1) ознайомлюватися з документами, які знаходяться у Національного агентства;
2) пропонувати для включення до порядку денного засідання Національного агентства питання, що належать до його компетенції;
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3) виступати на засіданнях Національного агентства, вносити пропозиції щодо питань, які
розглядаються, ініціювати проведення по них голосування;
4) на підставі доручення Національного агентства проводити перевірки з питань, які віднесено цим Законом до повноважень Національного агентства;
5) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом
Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, стосовно розгляду питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
6) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Національним агентством, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Національного агентства;
7) бути присутнім на заходах, що проводяться Національним агентством.
Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства
1. Основною формою роботи Національного агентства є засідання, що проводяться не рідше
одного разу на тиждень. Порядок денний засідань затверджується Національним агентством.
Рішення Національного агентства приймаються більшістю голосів від його загального складу.
Регламент Національного агентства, а також розподіл функціональних обов’язків між заступником Голови та членами Національного агентства за відповідними напрямами щодо виконання покладених на нього функцій затверджуються рішенням Національного агентства.
2. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного
агентства здійснює його апарат.
Положення про апарат Національного агентства і його структура, а також положення про
самостійні структурні підрозділи апарату затверджуються Національним агентством. Гранична
чисельність працівників апарату Національного агентства затверджується Кабінетом Міністрів
України за поданням Голови Національного агентства.
Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються Національним агентством.
3. Рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національного агентства можуть створюватися територіальні органи Національного агентства, територія діяльності яких може не
збігатися з адміністративно-територіальним поділом.
Керівники територіальних органів Національного агентства (у разі їх створення) призначаються та звільняються рішенням Національного агентства.
4. Працівники апарату Національного агентства та його територіальних органів (у разі їх
створення) регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства
1. Незалежність Національного агентства від впливу чи втручання у його діяльність гарантується:
1) спеціальним статусом Національного агентства;
2) особливим порядком відбору, призначення та припинення повноважень членів Національного агентства;
3) особливим, встановленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного
забезпечення Національного агентства;
4) належними умовами оплати праці членів та службовців апарату Національного агентства, визначеними цим та іншими законами;
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5) прозорістю його діяльності;
6) в інший спосіб, визначений цим Законом.
2. Члени та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на
них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
3. Використання Національного агентства в партійних, групових чи приватних інтересах не
допускається. Діяльність політичних партій в Національному агентстві забороняється.
4. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій,
громадських об’єднань, інших осіб в діяльність Національного агентства з виконання покладених на нього обов’язків.
5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором України (виконувачем
обов’язків Генерального прокурора України).
З клопотанням про відсторонення від посади члена Національного агентства, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому
законом порядку Генеральний прокурор України або його заступник.
6. Члени та службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від члена Національного
агентства органи внутрішніх справ вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки
члена Національного агентства, його близьких осіб, збереження їхнього майна.
7. Посягання на життя і здоров’я члена чи службовця апарату Національного агентства,
його близьких осіб, знищення чи пошкодження їх майна, погроза їм вбивством, насильством
чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
8. Член Національного агентства має право на забезпечення засобами захисту, які надаються йому органами внутрішніх справ.
Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів
Національного агентства
1. Члени Національного агентства є державними службовцями.
2. Працівниками апарату Національного агентства та його територіальних органів є державні службовці, а також інші працівники, які виконують допоміжні функції.
Стаття 11. Повноваження Національного агентства
1. До повноважень Національного агентства належать:
1) проведення аналізу:
• стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції;
• статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо
корупції;
2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
3) підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України
проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
4) формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативноправових актів з цих питань;
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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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Стаття 12. Права Національного агентства
1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має
такі права:
1) одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх
об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
2) мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у
тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
3) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань науковців, у тому числі на договірній основі, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4) створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань запобігання і протидії корупції;
5) приймати з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;
6) отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог цього Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону;
7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних
органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм;
8) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених
цим Законом;
9) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення
правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та
обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
10) звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативноправових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим
Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
11) затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, проводити аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до таких програм;
12) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення
до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
{Пункт 12 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}

50

Aнтикорупційні заходи в Україні після Революції Гідності: Ключові законодавчі аспекти

12-1) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи забезпечення
провадження у справах про адміністративні правопорушення;
{Частину першу статті 12 доповнено пунктом 12-1 згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
13) інші права, передбачені законом.
2. У випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб або іншого порушення цього Закону Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання
припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.
3. У разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства. У разі виявлення
ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення.
{Частина третя статті 12в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством
документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.
5. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації
Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативноправових актів.
Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами,
але не раніше дня офіційного опублікування.
Стаття 13. Уповноважені особи Національного агентства
1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова та члени Національного
агентства, а також уповноважені Національним агентством посадові особи.
2. Уповноважені особи Національного агентства мають право:
• безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та
мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
• вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;
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• отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
• відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до компетенції Національного агентства;
• представляти Національне агентство в судах у порядку, встановленому законом.
3. Без згоди Національного агентства його уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами
місцевого самоврядування.
4. Голові та членам Національного агентства, посадовим і службовим особам його апарату
забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства
1. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.
2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу.
Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, затверджує щорічні звіти про діяльність Національного агентства, надає висновки за результатами експертизи проектів актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях Національного агентства свого представника з
правом дорадчого голосу.
4. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які після затвердження Громадською радою при Національному агентстві оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.
Стаття 15. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного агентства
1. Члени та працівники апарату Національного агентства підлягають загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
{Частина перша статті 15 в редакції Закону № 77-VIII від 28.12.2014}
2. У разі загибелі (смерті) члена Національного агентства під час виконання службових
обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а у разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом
Міністрів України. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на забезпечення житлом.
{Частину третю статті 15 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}
4. Шкода, завдана майну члена або працівника апарату Національного агентства чи майну
його близьких родичів у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з
винуватих осіб у порядку, встановленому законом.
Стаття 16. Оплата праці членів та працівників апарату Національного агентства
1. Заробітна плата членів та працівників апарату Національного агентства повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з ура-
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хуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення
в штаті апарату Національного агентства кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.
2. Заробітна плата членів та службовців апарату Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.
Посадовий оклад члена Національного агентства складає 19,5 мінімальних заробітних
плат. Посадовий оклад Голови Національного агентства встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національного агентства з коефіцієнтом 1,3. Посадовий оклад службовця
апарату Національного агентства встановлюється на рівні відповідних категорій посад Секретаріату Кабінету Міністрів України.
3. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг, премії та інші надбавки членам та державним службовцям Національного агентства виплачуються відповідно до Закону України»Про
державну службу».
Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства
1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел
забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами, згоду на обов’язковість
яких надано Верховною Радою України, або проектами міжнародної технічної допомоги.
2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Національного агентства.
Голова Національного агентства представляє позицію Національного агентства з питань
його фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України.
3. Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України,
що виділяються на його фінансування.
Видатки на діяльність Національного агентства передбачають кошти на проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції, інформаційних кампаній та навчання з питань
запобігання і протидії корупції.
4. Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою,
обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.

РОЗДІЛ III. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Стаття 18. Антикорупційна політика
1. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються Верховною
Радою України.
2. Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь
щодо реалізації засад антикорупційної політики.
3. Антикорупційна стратегія розробляється Національним агентством на основі аналізу
ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої антикорупційної стратегії.
4. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної програми, яка розробляється Національним агентством та затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Керівники державних органів несуть персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії.
5. Державна програма з виконання Антикорупційної стратегії підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.
Стаття 19. Антикорупційні програми
1. Антикорупційні програми приймаються в:
Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю
територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях,
державних цільових фондах – шляхом затвердження їх керівниками;
Апараті Ради національної безпеки і оборони України – шляхом затвердження Секретарем
Ради національної безпеки і оборони України;
Національному банку України – шляхом затвердження Правлінням банку;
{Абзац четвертий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 576-VIII від 02.07.2015}
Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді юстиції, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та Севастопольській міських радах, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим – шляхом затвердження їх рішеннями.
{Абзац п’ятий частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 576VIII від 02.07.2015}
Антикорупційні програми підлягають погодженню Національним агентством.
2. Антикорупційні програми повинні передбачати:
• визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у
відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії
та державної антикорупційної програми;
• оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх
породжують та умови, що їм сприяють;
• заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
• навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
• процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
• інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.
Стаття 20. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики
1. Національне агентство готує проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який не пізніше 1 квітня подається до Кабінету Міністрів України.
2. У національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики мають відображатися такі відомості:
1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції з обов’язковим зазначенням таких даних:
а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та правопорушення,
пов’язані з корупцією;
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б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими
суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність;
в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи
про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;
г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією;
ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення;
д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 цього Закону,
і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з
корупцією;
е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також
осіб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та
правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування;
ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфісковані за рішенням суду, а також
кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави;
з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень
або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в Україну із-за кордону, та розпорядження ними;
и) відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних корупційних правопорушень;
і) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами
нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного
правопорушення, та результати їх розгляду;
ї) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованих фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, державного органу, органу місцевого
самоврядування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення;
й) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, або невиконанню
вимог антикорупційного законодавства;
к) співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво;
л) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
м) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, кваліфікацію та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації;
н) діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень їх працівниками, ре-
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зультати розгляду таких повідомлень, притягнення працівників підрозділів внутрішньої безпеки до відповідальності;
о) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
п) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально уповноважених суб’єктів
у сфері протидії корупції та виконання їх повноважень;
2) узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів;
3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
4) узагальнений аналіз ситуації щодо корупції із зазначенням:
а) виявлених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних факторів у їх діяльності та реалізації ними заходів щодо усунення зазначених факторів;
б) результатів соціологічних і аналітичних досліджень з вивчення ситуації щодо корупції,
проведених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями;
в) стану виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання і протидії корупції;
г) впливу здійснюваних заходів на рівень корупції на основі статистичних даних та результатів соціологічних досліджень;
5) звіт про стан виконання Антикорупційної стратегії;
6) висновки та рекомендації.
3. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування до 15 лютого подають до Національного агентства інформацію, необхідну для підготовки національної доповіді
щодо реалізації засад антикорупційної політики.
4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 15 квітня розглядає та схвалює проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який протягом десяти робочих днів з дня схвалення направляється до Верховної Ради України.
5. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції
1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:
1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам
у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;
2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України «Про
доступ до публічної інформації», інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;
3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про
врахування поданих пропозицій;
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4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;
5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;
6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних
тощо, з питань запобігання корупції;
7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;
8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з
використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.
2. Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається
в порядку, встановленому законом.
3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання
пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування,
з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів
невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття.
4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення законопроектів та проектів
інших нормативно-правових актів, передбачених частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.

РОЗДІЛ IV. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ
ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
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 будьяке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків
1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється
безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи
близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, можуть приймати
подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну
мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна
вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в
якому прийнято подарунки.
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{Абзац перший частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198VIII від 12.02.2015}
Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
1) даруються близькими особами;
2) одержуються як загальнодоступні знижки 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 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження
з ними
1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.
2. 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.
3. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються
в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
4. Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності
обставин, передбачених частиною другою статті 23 цього Закону.
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5. У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного
агентства, який надає відповідне роз’яснення.
Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється:
1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи
здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбаченоКонституцією або законами України.
2. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють
свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих,
які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави, місцевого самоврядування
1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:
1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому
цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;
2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка
стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;
3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої
особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган,
підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення
зазначеної діяльності.
2. Порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.
Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини першої цієї статті, можуть бути визнані недійсними.
У разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національне
агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання
правочину недійсним.
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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.

РОЗДІЛ V. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
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 30. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі
в його прийнятті
1. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення
чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, у випадках,
якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу,
підприємства, установи, організації.
2. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення
чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також
залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників від-
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повідного органу, підприємства, установи, організації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.
Стаття 31. Обмеження доступу до інформації
1. Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи до певної інформації здійснюється за рішенням
керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку,
якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за
можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.
Стаття 32. Перегляд обсягу службових повноважень
1. Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи здійснюється за рішенням
керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер,
пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.
Стаття 33. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем
1. Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у
разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі
в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу
до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.
2. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи
проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним
органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;
2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття
нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;
3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в
статусі спостерігача без права голосу.
3. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій
чи прийняття рішень.
Стаття 34. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів
1. Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи
потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства,
установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не
може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій,
прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду
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її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади,
яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.
Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.
2. Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має
постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність
її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.
Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності
окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування
1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади,
які не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та суддів
судів загальної юрисдикції, голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських,
селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються
законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.
2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи,
яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права
брати участь у прийнятті рішення цим органом.
Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол
засідання колегіального органу.
У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи
у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.
Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи
корпоративних прав
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.
У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої
статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.
2. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті
3 цього Закону, належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, здійснюється шляхом укладення договору управління
майном із суб’єктом підприємницької діяльності.
3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті
3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:
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1) укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім
договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);
2) укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові
інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;
3) укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для
управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка
має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.
Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.
4. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
не можуть укладати договори, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, із суб’єктами
підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб.
5. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних
їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне
агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

РОЗДІЛ VI. ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
Стаття 37. Вимоги до поведінки осіб
1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності
за порушення цих вимог встановлюються цим Законом, який є правовою основою для кодексів
чи стандартів професійної етики.
2. Національне агентство затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих кодексів
чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють
діяльність у сфері їх управління.
Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог
закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
Стаття 39. Пріоритет інтересів
1. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, представляючи державу
чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах.
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Стаття 40. Політична нейтральність
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів,
не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або
окремих політиків.
2. Положення частини першої цієї статті не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.
Стаття 41. Неупередженість
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб,
на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
Стаття 42. Компетентність і ефективність
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані,
підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.
Стаття 43. Нерозголошення інформації
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень
та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
Стаття 44. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу
шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
3. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, зазначена у пункті 1,
підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, вважає незаконними або такими,
що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому
вона працює, а виборні особи – Національне агентство.

РОЗДІЛ VII. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті На-
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ціонального агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, що визначається
Національним агентством.
2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону,
які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті «а» пункту 2
частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає
в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
4. У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації Національне агентство за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом
десяти календарних днів.
Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.
Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації
1. У декларації зазначаються відомості про:
1) 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;
2) 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 наймену-
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вання відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
{Пункт 2 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
2-1) об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію або право
власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:
• а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно
доЦивільного кодексу України;
• б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам
його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм
в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття
такого права;
• в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування
або членів його сім’ї.
Такі відомості включають:
• а) інформацію про місцезнаходження об’єкта;
• б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється
будівництво об’єкта;
• в) якщо об’єкт перебуває у спільній власності – про всіх його співвласників зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, або найменування
відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
{Частину першу статті 46 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 631-VIII від
16.07.2015}
3) 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;
• 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;
{Пункт 3 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
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4) 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;
{Пункт 4 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
5) 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;
5-1) 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
вЗаконі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
{Частину першу статті 46 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
6) 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;
7) 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;
{Абзац другий пункту 7 частини першої статті 46 в редакції Закону № 198-VIII від
12.02.2015}
8) 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
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особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує
50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року;
{Пункт 8 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
9) 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
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 1частини 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.
{Абзац перший пункту 9 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом № 198-VIII від 12.02.2015}
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;
{Абзац другий пункту 9 частини першої статті 46 в редакції Закону № 198-VIII від
12.02.2015}
10) 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;
{Абзац другий пункту 10 частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
11) 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;
12) входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних
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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.
2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від того, знаходиться об’єкт декларування на території України чи за її межами.
3. У декларації зазначаються також відомості про об’єкти декларування, передбачені пунктами 2-8 частини першої цієї статті, що є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт
декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта
або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо
такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.
Відомості, передбачені цією частиною, не зазначаються в декларації, якщо відповідні
об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у пункті 5-1 частини першої
цієї статті, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).
Положення цієї частини застосовуються під час подання декларації службовими особами,
які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно
до статті 50 цього Закону.
{Статтю 46 доповнено новою частиною згідно із Законом № 631-VIII від 16.07.2015}
4. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті, не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті «а» пункту
2 частини першої статті 3 цього Закону.
5. Відображення доходів і видатків суб’єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України.
Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.
Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб’єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб’єкту
декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.
6. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного
банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків,
одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.
7. У разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину
для заповнення декларації суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім’ї, визначену пунктами
1-12частини першої цієї статті.
Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій
1. 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.
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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.
Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати
народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де
знаходиться об’єкт), є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
{Абзац четвертий частини першої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 597-VIII від 14.07.2015}
2. Інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігається упродовж всього
часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.
Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій
1. Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування,
такі види контролю:
1) щодо своєчасності подання;
2) щодо правильності та повноти заповнення;
3) логічний та арифметичний контроль.
2. Національне агентство проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього
Закону.
3. Порядок проведення передбачених цієї статтею видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається Національним агентством.
Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій
1. Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.
2. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані упродовж семи робочих днів
інформувати Національне агентство про припинення працюючими у них суб’єктами декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
3. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному частиною першою статті 45 цього Закону.
Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації
керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого
самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний
суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Додаток I

71

Стаття 50. Повна перевірка декларацій
1. Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.
Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством.
Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.
Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї
суб’єкта декларування у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону.
2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника
відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого
самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний
суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади яких передбачені частиною першою
статті 9Закону України «Про державну службу», або віднесені згідно із статтею 25 зазначеного
Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої – третьої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України,
їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя,
керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких
поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній
Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові
посадові особи вищого офіцерського складу.
Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування
1. Національне агентство здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї
майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до цього Закону.
2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національним агентством на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.
3. Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування визначається Національним агентством.
Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність
особистого і сімейного життя особи.
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4. Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним
майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя Національним агентством надається можливість суб’єкту
декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом.
У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Національне агентство інформує про
них спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю
1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк
письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним
доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне
агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.
3. Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національним агентством.
Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих
категорій осіб
1. Стосовно осіб, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього
Закону, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю, зокрема, у військових формуваннях
та державних органах, що здійснюють оперативно-розшукову, контрозвідувальну, розвідувальну
діяльність, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, заходи, передбачені розділом
VII цього Закону, організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття їх належності до зазначених органів (формувань), у порядку, що визначається Національним агентством з
питань запобігання корупції за погодженням із зазначеними органами (формуваннями).
{Розділ VII доповнено статтею 52-1 згідно із Законом № 597-VIII від 14.07.2015}

РОЗДІЛ VIII. ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ
Стаття 53. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), – особа, яка за
наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.
2. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом
держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в
запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про
порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані
правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи,
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передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
3. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута
до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на
вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з
повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.
Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків,
встановлених законом.
4. Національне агентство, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.
5. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником
відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть
бути перевірені.
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не
більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього
Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності,
а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також
інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
6. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту
викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері.
7. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,
посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення
чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити
про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

РОЗДІЛ IX. ІНШІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Стаття 54. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та
органами місцевого самоврядування
1. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого
самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові
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кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість
яких надано Верховною Радою України.
2. Незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або
іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг за наявності підстав
тягне за собою відповідальність відповідних посадових осіб державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
Стаття 55. Антикорупційна експертиза
1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень,
розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.
2. Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України,
крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд
Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.
Міністерство юстиції України визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.
3. Обов’язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції України, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.
4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється Міністерством юстиції України згідно із затвердженим ним щорічним планом. Вказана експертиза здійснюється
щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України у таких сферах:
1) прав та свобод людини і громадянина;
2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
3) надання адміністративних послуг;
4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
5) конкурсних (тендерних) процедур.
Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативноправові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації.
5. Національне агентство може проводити за власною ініціативою у встановленому ним
порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на
розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України.
Для проведення Національним агентством антикорупційної експертизи Кабінет Міністрів
України надсилає йому проекти усіх відповідних нормативно-правових актів.
Національне агентство інформує відповідний комітет Верховної Ради України або Кабінет
Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи відповідного проекту нормативно-правового акта, що є підставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття,
але на строк не більше десяти днів.
Громадська рада при Національному агентстві залучається до проведення ним антикорупційної експертизи.
6. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень,
підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну експертизу.
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7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися
громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.
Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів,
проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел,
не заборонених законодавством.
8. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають
обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері.
9. Національне агентство здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у
ньому корупціогенних норм та надає Міністерству юстиції України пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної експертизи, передбаченого частиною четвертою
цієї статті. До проведення зазначеного моніторингу Національне агентство може залучати
громадські об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення на
підставі відкритого конкурсу.
Стаття 56. Спеціальна перевірка
1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним
ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.
Спеціальна перевірка не проводиться щодо:
1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів;
2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу
та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються
до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;
3) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки
Крим, органах місцевого самоврядування;
4) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються
в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються;
5) осіб при розгляді питання про включення їх до списку народних засідателів або
присяжних.
У разі якщо призначення, обрання чи затвердження на посади здійснюється місцевою радою, спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади осіб.
2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника
керівника) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого
самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків,
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установлених законом. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату може визначити відповідальний структурний підрозділ.
Особливості організації проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду судді визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Щодо кандидатів на зайняття інших посад, призначення (обрання) на які здійснюється
Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, організація проведення спеціальної перевірки покладається відповідно на Главу Адміністрації
Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів
України або їх заступників.
Організація проведення спеціальної перевірки у новостворених державних органах покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державної служби, до моменту утворення у такому новоствореному органі відповідального за
це структурного підрозділу.
3. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади,
зазначеної в частині першій цієї статті, зокрема щодо:
1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто
до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;
2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані
з корупцією правопорушення;
3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування;
4) наявності в особи корпоративних прав;
5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;
6) відношення особи до військового обов’язку;
7) наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний згідно
з кваліфікаційними вимогами до певної посади;
8) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннямиЗакону України «Про очищення влади».
Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування повідомляє про це відповідний орган,
який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів.
Примітка. Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про
державну службу», посади, віднесені згідно із статтею 25 зазначеного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої –
третьої категорій, а також посади суддів, прокурорів і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів
та самостійних структурних підрозділів, керівників, заступників керівників державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюєть-
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ся на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці
Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, а також посади, що
підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців.
Стаття 57. Порядок проведення спеціальної перевірки
1. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди
на проведення спеціальної перевірки.
У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.
Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України.
2. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає
до відповідного органу:
1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
2) автобіографію;
3) копію паспорта громадянина України;
4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони
здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних
закладах охорони здоров’я;
6) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особа, яка претендує на зайняття посади, також подає до Національного агентства в порядку, визначеному частиною першою статті 45 цього Закону, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Особи, зазначені в абзаці сьомому частини першої статті 56 цього Закону, подають передбачені цією частиною статті документи для проведення спеціальної перевірки протягом трьох
робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження.
3. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного
дня надсилає до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення
спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині третій статті 56, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на
зайняття відповідної посади, за формою, яку затверджує Кабінет Міністрів України.
Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності – особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
До запиту додаються копії документів, зазначених у частині другій цієї статті.
Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України,
такий запит надсилається до відповідних державних органів (їх територіальних органів) відповідно Главою Адміністрації Президента України, Керівником Апарату Верховної Ради України,
Міністром Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними посадовою особою) через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державної служби.
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4. Спеціальна перевірка проводиться:
1) Міністерством внутрішніх справ України і Державною судовою адміністрацією України –
щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення;
2) Міністерством юстиції України та Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку – щодо наявності в особи корпоративних прав;
3) Національним агентством – щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про кандидата, а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
4) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я, відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним
підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації – щодо відомостей про стан здоров’я кандидата (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я);
5) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти,
відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, керівником навчального
закладу – щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
6) Службою безпеки України – щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а
також щодо відношення особи до військового обов’язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України);
7) Міністерством оборони України, військовими комісаріатами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя – щодо відношення особи до військового обов’язку (за винятком випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України).
До проведення спеціальної перевірки можуть бути залучені інші центральні органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції з метою перевірки відомостей про особу, зазначених у цій статті, або достовірності документів, передбачених цією статтею.
Стаття 58. Результати проведення спеціальної перевірки
1. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що проводив перевірку, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.
Під час проведення спеціальної перевірки між органами (підрозділами), які її проводять,
можуть здійснюватися взаємодія та обмін відомостями щодо особи, зокрема щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю. Такі взаємодія й обмін здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2. Рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні (обранні) на посаду,
пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після
проведення спеціальної перевірки.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих
претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (орга-
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ном), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки, надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/
або виправити таку розбіжність.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента
на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади,
посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє
претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених
пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та
відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
Особа, щодо якої за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку.
Повноваження особи, зазначеної в абзаці восьмому частини першої статті 56 цього Закону,
достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а відповідна особа
звільняється з відповідної посади без прийняття рішення відповідної ради у випадку, якщо
вона не пройшла спеціальну перевірку або не надала у встановлений цим Законом строк згоди
на проведення спеціальної перевірки.
Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами спеціальної перевірки може бути оскаржено до суду.
3. Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готуєдовідку про результати спеціальної перевірки за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України. Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення (обрання) на які
здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, таку довідку готує відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України,
Апарату Верховної Ради України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подати відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування свої зауваження у
письмовій формі. Ці зауваження підлягають розгляду у семиденний строк з дня їх надходження.
Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.
Документи, що були подані особою, яка претендувала на зайняття посади, для проведення
спеціальної перевірки, у разі призначення (обрання) її на посаду передаються для зберігання в
особовій справі, а в разі відмови у призначенні (обранні) на посаду повертаються цій особі під
розписку, крім випадків, коли встановлено неправдивість цих документів, та інших випадків,
передбачених законом.
Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих особою,
або до особової справи, якщо прийнято рішення про її призначення (обрання) на посаду.
Стаття 59. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
1. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної
або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
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правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення,
що формується та ведеться Національним агентством. Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність яких до вказаних органів становить державну таємницю, та
яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до
розділу з обмеженим доступом Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення.
Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Національним агентством.
Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані
з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної
судової адміністрації України до Національного агентства електронної копії рішення суду, яке
набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.
Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з
дня надходження до Національного агентства від кадрової служби державного органу, органу
влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також підприємства,
установи та організації завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення.
2. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного реєстру або
про відсутність відомостей про таку особу подається:
• на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб,
які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
• на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;
• у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) або уповноваженого представника юридичної особи щодо отримання відомостей про себе або юридичну особу,
яку він представляє.
3. Національне агентство забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру.
Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про фізичну особу,
яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення:
1) прізвище, ім’я, по батькові;
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2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
3) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
4) вид покарання (стягнення);
5) спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
6) вид дисциплінарного стягнення.
Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про юридичну особу,
до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:
1) назва;
2) юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців;
3) склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи
кримінально-правового характеру;
4) вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.
Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути
обмежені в доступі.
Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації
1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам,
які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційноправової форми, забороняється:
1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним
або юридичним особам передбачено законом;
2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає
наданню відповідно до закону.
2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:
1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним
особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 3 цього
Закону, або державними органами, органами місцевого самоврядування;
2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, а також одержані цими
особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом;
3) передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом;
4) конфлікт інтересів осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, та
заходи з його врегулювання.

РОЗДІЛ X. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
Стаття 61. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи
1. Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи.
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2. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення
та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні
експерти, зокрема для проведення аудиту.
3. Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, зобов’язані:
1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;
2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної
особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;
4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної
особи про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими
працівниками юридичної особи або іншими особами;
5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної
особи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
Стаття 62. Антикорупційна програма юридичної особи
1. Антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
2. В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:
1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або
комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за
звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
{Пункт 2 частини другої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законами № 198-VIII
від 12.02.2015, № 679-VIII від 15.09.2015}
3. Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи.
4. Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми включаються
до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть
включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.
{Частина четверта статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
5. В юридичних особах, зазначених у частині другій цієї статті, для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми
(далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається цим Законом.
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{Частина п’ята статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
Стаття 63. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи
1. Антикорупційна програма юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього
Закону, може містити, зокрема, такі положення:
{Абзац перший частини першої статті 63 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198VIII від 12.02.2015}
1) сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;
2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх
виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
3) норми професійної етики працівників юридичної особи;
4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи;
5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання
корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності);
6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками)
юридичної особи;
7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення
передбачених нею заходів;
8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи
особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
9) процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або
пов’язане з корупцією правопорушення;
10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;
11) порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників
юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;
12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;
13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують
положення антикорупційної програми;
14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань;
15) порядок внесення змін до антикорупційної програми.
Стаття 64. Правовий статус Уповноваженого
1. Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно
до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у
порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.
2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
{Частина друга статті 64 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
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3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
3) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, – протягом трьох років з дня
такого звільнення.
4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1частини першої статті 3 цього Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи
потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.
{Абзац перший частини четвертої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника юридичної особи з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.
5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі:
1) розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;
2) розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників). Особа, яка працює на посаді Уповноваженого в юридичній особі, зазначеній
у частині другій статті 62 цього Закону, може бути звільнена за умови надання згоди Національним агентством;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження
його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
6) смерті.
6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово
повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.

РОЗДІЛ XI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ
З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені
вчастині 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
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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.
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 67. Незаконні акти та правочини
1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону,
підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку
за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора,
органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.
Орган або посадова особа надсилає до Національного агентства протягом трьох робочих
днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду
про визнання незаконними відповідних актів або рішень.
2. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, може бути визнаним
недійсним.
Стаття 68. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення
1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди,
збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.
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2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій
або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду,
завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта, що здійснює заходи щодо
запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат,
пов’язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).
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.

РОЗДІЛ XII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 70. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції
1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво
у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.
2. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співробітництва у справах
про корупційні правопорушення здійснюються компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
Стаття 71. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції
1. У разі якщо міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною
Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання і протидію корупції, застосовуються правила міжнародних договорів.
Стаття 72. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії корупції
1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам іноземних держав
та одержувати від них інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, з питань запобігання
і протидії корупції з додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних із запобіганням і
протидією корупції, можливе лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган
України можуть установити такий режим доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
Стаття 73. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних правопорушень
Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних
внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджається цими коштами та іншим майном
відповідно до законодавства та міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України.
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РОЗДІЛ XIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться
в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
2. До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії
корупції». Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.
{Пункт 2 розділу ХІІІ в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
3. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові
акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
1)  Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 40, ст. 404; 2013 р., № 2, ст. 4, № 33, ст. 435; 2014 р., № 10, ст. 119, № 11,
ст. 132, № 12, ст. 178, ст. 183, № 20-21, ст. 712, № 22, ст. 816, № 28, ст. 937, № 29, ст. 942; із змінами, внесеними Законом України від 12 серпня 2014 року № 1634-VII), крім положень щодо
фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
{Підпункт 1 пункту 4 розділу ХІІІ в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
2) Закон України «Про правила етичної поведінки» (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., № 14, ст. 94).
5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
№ 50, ст. 375):
а) у частині першій статті 36:
• пункт 7-1 викласти в такій редакції:
«7-1) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про
запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом
року з дня її припинення»;
б) у пункті 4 частини першої статті 41 слова «Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Закону України «Про запобігання корупції», а слово «безпосередньому» замінити словом «прямому»;
в) у статті 235:
• частину першу після слів «на іншу роботу» доповнити словами «у тому числі у зв’язку
з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою»;
• після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у
зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону
України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення
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орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі
шестимісячного середнього заробітку».
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) частину першу статті 21 після слів «адміністративне правопорушення» доповнити словами «крім посадової особи»;
б) пункт 5 частини першої статті 24 доповнити абзацом другим такого змісту:
«позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»;
в) частину першу статті 25 після слів «додаткові адміністративні стягнення» доповнити словами «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю тільки як
додаткове»;
г) у статті 30:
• назву доповнити словами «позбавлення права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю»;
• доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
«Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом на строк від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи передбачене
воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом строком на один рік, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу»;
ґ) назву глави 13-А викласти в такій редакції:
«ГЛАВА 13-А. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ»;
д) статті 172-4-172-8 викласти в такій редакції:
«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, –
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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), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
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.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини
першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Несвоєчасне подання 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.
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.
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, –
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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 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень
Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових 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 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
е) у статті 172-9:
• в абзаці другому слова «від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти» замінити словами «від
ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти»;
• доповнити частиною другою такого змісту:
«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»;
є) доповнити статтею 188-46 такого змісту:
«Стаття 188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань
запобігання корупції
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»;
ж) статтю 221 після цифр «188-45» доповнити цифрами «188-46»;
з) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
«Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 188-46)»;
3) Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26,
ст. 131) доповнити статтею 366-1 такого змісту:

Додаток I

91

«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 –
карається 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»;
4) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22,
ст. 144):
а) статтю 22 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Суб’єкт господарювання державного сектора економіки запроваджує антикорупційну
програму у порядку, визначеному законом»;
б) статтю 24 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Суб’єкт господарювання комунального сектора економіки запроваджує антикорупційну програму у порядку, визначеному законом»;
5) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
а) частину другу статті 35 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа,
яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо
застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних
заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на
вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його
сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою»;
б) абзац третій частини першої статті 60 викласти в такій редакції:
«У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення,
притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці,
відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень,
вчинених дій покладається на відповідача»;
6) частину другу статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) доповнити абзацом другим такого змісту:
«Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа,
яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у справах щодо
застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних
заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на
вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його
сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою»;
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7) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
а) частину першу статті 155 доповнити словами «а про відсторонення від посади члена
Національного агентства з питань запобігання корупції – Генеральний прокурор України або
його заступник»;
б) частину першу статті 158 після слова «Прокурор» доповнити словами «а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор України або його
заступник»;
в) частину першу статті 480 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) члена Національного агентства з питань запобігання корупції»;
г) пункт 2 частини першої статті 481 після слів «заступникам Генерального прокурора України» доповнити словами «члену Національного агентства з питань запобігання корупції»;
8) у Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№ 52, ст. 490; 2011 р., № 41, ст. 416; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132):
а) статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Особливості регулювання правового становища членів і службовців апарату та територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції визначаються законом»;
б) в абзаці третьому статті 12 слова «або на яких протягом останнього року накладалося
адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення» виключити;
в) статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Фінансовий контроль
Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також державний службовець подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
г) частину першу статті 14 після слів «а також за» доповнити словами «порушення правил
професійної етики, інший»;
ґ) у частині шостій статті 15 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії
корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
д) частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
«На державних службовців поширюються вимоги та обмеження, передбачені Законом
України «Про запобігання корупції»;
е) статтю 16-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 16-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Державні службовці зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
є) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
«Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у разі
вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією,
здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;
ж) пункт 7 частини першої статті 30 виключити;
з) у частині дванадцятій статті 37 слова «відповідальності за вчинення адміністративного
корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, пов’язане з корупцією»;
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9) у Законі України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272; 2006 р., № 41, ст. 355, № 42, ст. 383; 2009 р., № 31, ст. 461; 2010 р.,
№№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 10, ст. 63; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 22, ст. 816):
а) у статті 16:
• у частині третій слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»
замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
• частини четверту – шосту замінити однією частиною такого змісту:
«На суддів Конституційного Суду України поширюються відповідні вимоги та обмеження,
встановлені для них Законом України «Про запобігання корупції»;
б) доповнити статтею 19-1 такого змісту:
«Стаття 19-1. Конфлікт інтересів
Суддя Конституційного Суду України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний
чи потенційний конфлікт інтересів.
У разі наявності у судді Конституційного Суду України реального чи потенційного конфлікту
інтересів з питань, які розглядаються в рамках конституційного провадження, суддя Конституційного Суду України повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це
Конституційний Суд України та заявити самовідвід щодо участі у розгляді відповідного питання.
З тих самих підстав відвід судді Конституційного Суду України можуть заявити особи, які є
учасниками конституційного провадження.
Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової
заяви на адресу Конституційного Суду України. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України зобов’язаний ознайомити учасників засідання із заявою про відвід (самовідвід) судді Конституційного Суду України.
Процесуальна ухвала про відвід (самовідвід) приймається на засіданні Конституційного
Суду України.
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
в) частину третю статті 63 доповнити словами «крім випадків, передбачених частиною першою статті 19-1 цього Закону, в яких вони зобов’язані утриматись від голосування»;
10) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
а) у статті 55:
• частину третю доповнити словами «входити до складу правління, інших виконавчих чи
контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті
одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній
комісії господарської організації)»;
• абзаци перший – четвертий частини п’ятої замінити одним абзацом такого змісту:
«Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом другим;
б) абзаци перший – четвертий частини четвертої статті 56 замінити одним абзацом такого змісту:
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«4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, першого заступника,
заступника голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради»;
в) доповнити статтею 59-1 такого змісту:
«Стаття 59-1. Конфлікт інтересів
1. Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської
ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради бере участь
у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про
запобігання корупції»;
г) у статті 79:
у частині першій:
• пункт 3-1 викласти в такій редакції:
«3-1) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за
правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права
займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування»;
• пункт 4 виключити;
у частині сьомій:
• у пункті 1 слова «частині першій» замінити словами та цифрами «пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої»;
• після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 3-1 частини першої цієї статті, – з дня, наступного за
днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради».
У зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4;
11) у Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., № 20-21, ст. 291; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 501; 2014 р., № 4,
ст. 61, № 16, ст. 582):
а) у частині другій статті 48 та пункті 5 частини першої статті 51 слова «про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
б) у статті 50:
• частину першу викласти в такій редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост
Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
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• у частині другій слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням» замінити словами «Національне агентство з питань
запобігання корупції за зверненням»;
• у частині третій слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування»;
12) у частині першій статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
• підпункт «в» пункту 4 виключити;
• доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної
особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції»;
13) у Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2010 р., № 4, ст. 18; 2013 р., № 14, ст. 89, № 23, ст. 218;
2014 р., № 11, ст. 132):
а) частини третю та четверту статті 5 замінити однією частиною такого змісту:
«Стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абзаці
третьому статті 3 цього Закону, а також стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в
абзаці четвертому статті 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України
«Про запобігання корупції»;
б) у статті 12:
• пункт 4 частини першої виключити;
• у частині другій слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»
замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
в) статтю 12-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 12-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
г) статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Фінансовий контроль
Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
ґ) абзац четвертий частини першої та частину другу статті 20 виключити;
14) пункт 7 частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11,
ст. 132) викласти в такій редакції:
«7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з
корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;
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15) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент
Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
а) главу 5 доповнити статтею 31-1 такого змісту:
«Стаття 31-1. Обмеження щодо участі в обговоренні питань на пленарному засіданні Верховної Ради у зв’язку з конфліктом інтересів
1. Народний депутат бере участь на пленарних засіданнях в обговоренні питань, щодо яких
у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного
засідання Верховної Ради, на якому розглядається відповідне питання»;
б) статтю 37 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Народний депутат бере участь у голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому розглядається відповідне питання»;
в) частину другу статті 85 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний депутат, у якого
в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки
і попереднього розгляду яких утворюється відповідна комісія. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу тимчасової
спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити Верховну Раду про неможливість брати участь у
роботі тимчасової спеціальної комісії за наявності зазначеної підстави»;
г) частину третю статті 87 доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:
«5) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для
розслідування яких створюється відповідна комісія.
Не може бути обраний до складу тимчасової слідчої комісії народний депутат, у якого в
разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування
яких утворюється вказана комісія»;
ґ) у статті 173:
• частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради особову картку, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, за попередній рік»;
• частину шосту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Не може бути обраною до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії особа, у якої в разі
обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів у зв’язку з проведенням розслідування, для проведення якого утворюється відповідна комісія. Особа, кандидатура якої запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу спеціальної тимчасової слідчої
комісії, зобов’язана повідомити відповідний комітет та Верховну Раду про неможливість брати
участь у роботі спеціальної тимчасової слідчої комісії за наявності зазначеної підстави»;
16) у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 501; 2014 р., № 11, ст. 132, № 23,
ст. 870):
а) у частині четвертій статті 54:
• у пункті 6 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
• пункт 7 викласти в такій редакції:
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«7) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
б) статтю 56 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Для розроблення проекту Кодексу суддівської етики, змін до нього, консультування
суддів, суддів у відставці, щодо вирішення проблемних питань і надання рекомендацій щодо
етичної поведінки суддів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, запобігання одержанню неправомірної вигоди чи заборонених законом подарунків, поводження з ними діє комісія з питань суддівської етики.
Комісію з питань суддівської етики утворює і положення про неї затверджує Рада суддів
України. Комісія з питань суддівської етики діє на громадських засадах. Її діяльність забезпечує
апарат Ради суддів України»;
в) у частині першій статті 67:
• пункт 8 виключити;
• після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кандидат на посаду судді також подає до Національного агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий та тринадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим та чотирнадцятим;
г) у пункті 7 частини четвертої статті 75 слова «Законом України «Про засади запобігання і
протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
ґ) пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
«6) несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
д) у статті 127:
• пункт 6-1 частини п’ятої викласти в такій редакції:
«6-1) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної
судової адміністрації України та його заступників, приймає рішення про врегулювання реального
чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності вказаних осіб (крім випадків, коли конфлікт інтересів має бути врегульований у порядку, визначеному процесуальним законодавством)»;
• після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«6. У разі виникнення у суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законодавством), Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Голови Державної судової адміністрації України реального чи потенційного конфлікту інтересів
вони зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення у письмовій формі повідомити про це Раду суддів України».
У зв’язку з цим частини шосту – дев’яту вважати відповідно частинами сьомою – десятою;
17) у Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
№ 35-36, ст. 491; 2013 р., № 14, ст. 89):
а) у пункті 7 частини першої статті 37, пункті 6 частини першої статті 38, пункті 6 частини
першої статті 39 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»
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замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
б) частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови за формою, визначеною
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
18) частину шосту статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132) викласти в такій редакції:
«6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону»;
19) статтю 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; 2014 р., № 13, ст. 223) доповнити частиною шостою та
приміткою такого змісту:
«6. У разі виникнення у керівника центрального органу виконавчої влади реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово
поінформувати про це міністра, який спрямовує та координує відповідний центральний орган
виконавчої влади, крім керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, який зобов’язаний поінформувати у вказаному випадку Кабінет Міністрів України.
За результатами розгляду зазначеної інформації міністр, який спрямовує та координує відповідний центральний орган виконавчої влади, а у випадках виникнення конфлікту інтересів у
керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом – Кабінет Міністрів
України приймає рішення про здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів відповідного керівника центрального органу виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
20) у Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради
України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; 2014 р., № 22, ст. 794):
а) у пункті 7 частини першої статті 54, пункті 5 частини першої та пункті 3 частини другої
статті 55, частині одинадцятій статті 107 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
б) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
21) у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 13, ст. 222, № 22, ст. 816):
а) у частині четвертій статті 7 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії
корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;
б) доповнити статтею 45-1 такого змісту:
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«Стаття 45-1. Конфлікт інтересів
1. Член Кабінету Міністрів України не повинен використовувати своє посадове становище
в приватних інтересах.
2. У разі виникнення у члена Кабінету Міністрів України реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово поінформувати про це Кабінет Міністрів України.
3. Член Кабінету Міністрів України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті
рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи
потенційний конфлікт інтересів.
4. У разі неможливості врегулювання конфлікту інтересів члена Кабінету Міністрів України у
спосіб, передбачений частиною третьою цієї статті, та неусунення ним конфлікту інтересів самостійно Прем’єр-міністр України звертається до Верховної Ради України з поданням про звільнення з посади вказаного члена Кабінету Міністрів України (стосовно Міністра закордонних справ
України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України).
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
22) пункт 1 частини першої статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є
обов’язковими відповідно до закону».
{Абзац другий підпункту 22 пункту 5 розділу ХІІІ із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
6. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань
запобігання корупції та Регламент роботи відповідної конкурсної комісії;
2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної
Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
• забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, крім
передбачених підпунктом 1 цього пункту;
• привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
• забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
• створити Національне агентство з питань запобігання корупції;
3) забезпечити проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного
агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному статтею 5 цього Закону, до
введення в дію цього Закону.
{Пункт 6 розділу ХІІІ доповнено підпунктом 3 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 жовтня 2014 року
№ 1700-VII

ДОДАТОК ІІ
Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВА
від 18 березня 2015 р. № 118
Київ
(Офіційний вісник України від 03.04.2015 – 2015 р., № 24, стор. 31,
стаття 664, код акту 76179/2015)

Про утворення Національного агентства
з питань запобігання корупції
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Національне агентство з питань запобігання корупції як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2. Внести до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої
влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 74,
ст. 2105, № 93, ст. 2685; 2015 р., № 6, ст. 127), такі зміни:
1) розділ II доповнити абзацом такого змісту:
«Національне агентство з питань запобігання корупції*»;
2) пункт 1 розділу III після абзацу «Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України» доповнити абзацом такого змісту:
«Національне агентство з питань запобігання корупції».
Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
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Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2015 р. № 170
Київ

Деякі питання відбору кандидатів
на посади членів Національного агентства
з питань запобігання корупції
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 353 від 27.05.2015
№ 485 від 17.07.2015
№ 578 від 12.08.2015}
Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 5 Закону України «Про запобігання корупції» Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити такі, що додаються:
• Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції;
• Регламент роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.
Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
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Закон України «Про Національне
антикорупційне бюро України»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст. 2051)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст. 12
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст. 2056
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст. 75
№ 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст. 118}
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Національного антикорупційного бюро України.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Національного антикорупційного бюро України
1. 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.
2. Національне бюро утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро
1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші
нормативно-правові акти.
Стаття 3. Основні принципи діяльності Національного бюро
1. Основними принципами діяльності Національного бюро є:
1) верховенство права;
2) повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;
3) законність;
4) безсторонність та справедливість;
5) незалежність Національного бюро та його працівників;
6) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам;
7) відкритість для демократичного цивільного контролю;
8) політична нейтральність і позапартійність;
9) взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.
Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро
1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:
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1) особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро та вичерпним переліком підстав припинення повноважень Директора Національного бюро, які визначені цим Законом;
2) конкурсними засадами відбору інших працівників Національного бюро, їх особливим
правовим та соціальним захистом, належними умовами оплати праці;
3) установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення
Національного бюро;
4) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки працівників Національного бюро, їх близьких родичів, майна;
5) іншими засобами, визначеними цим Законом.
2. Використання Національного бюро в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Національному бюро забороняється.
3. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.
Будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення тощо, спрямовані до Національного
бюро чи його працівників, які стосуються питань досудового розслідування у конкретному кримінальному провадженні і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України,
є неправомірними та не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Національного бюро невідкладно інформує про це в письмовій формі
Директора Національного бюро.
Стаття 5. Загальна структура і чисельність Національного бюро
1. Національне бюро складається з центрального і територіальних управлінь.
Національне бюро є юридичною особою публічного права.
{Частина перша статті 5 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
2. 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.
Директор Національного бюро, у випадку обґрунтованої необхідності, може утворювати
своїм рішенням додаткові територіальні управління Національного бюро у межах області чи
Автономної Республіки Крим.
{Частина друга статті 5 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
3. Структура, штатна чисельність управлінь Національного бюро та положення про них затверджуються Директором Національного бюро.
{Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
4. 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.
{Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
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5. Директор Національного бюро може створювати своїм рішенням комісії у складі працівників Національного бюро, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
службових осіб інших державних органів, органів місцевого самоврядування, представників
громадських об’єднань. Такі комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють з Національним бюро, та виносять рекомендації щодо усунення зазначених порушень.
Рекомендації таких комісій є обов’язковими для розгляду державними органами, органами
місцевого самоврядування.
Порядок діяльності комісій визначається Директором Національного бюро.
{Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
6. Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро
становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб начальницького складу.
Стаття 6. Директор Національного бюро
1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України в порядку, визначеному
цим Законом.
Верховна Рада України за наявності підстав, визначених пунктами 6-11 частини четвертої
цієї статті, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади.
{Частина перша статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
2. 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 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.
{Абзац перший частини другої статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
Для цілей цього Закону:
{Абзац частини другої статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
1) вищою юридичною освітою є освіта, здобута в Україні (або на території колишнього
СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра,
а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в
іноземних державах;
{Абзац частини другої статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття
нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а
також вищої юридичної освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобутої в
іноземних державах.
{Абзац частини другої статті 6 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
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.
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Не може бути призначена на посаду Директора Національного бюро особа, яка не відповідає обмеженням, передбаченим пунктами 1-7 частини першої статті 13 цього Закону.
{Абзац шостий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198VIII від 12.02.2015}
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.
3. Директор Національного бюро призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не
може обіймати цю посаду два строки підряд.
4. Повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв’язку із закінченням
строку його повноважень або смертю.
{Абзац перший частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
Директор Національного бюро звільняється з посади в разі:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення шістдесяти п’яти років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження
його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
7) припинення його громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за
межі України;
8) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції», встановленим рішенням
суду, що набрало законної сили;
9) невчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування;
10) набуття громадянства іншої держави;
11) наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро, передбаченої статтею 26 цього Закону, про неефективність діяльності Національного бюро та неналежне виконання обов’язків його Директором.
{Частину четверту статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
Директора Національного бюро не може бути звільнено, а указ Президента України про
його призначення не може бути скасовано, крім підстав, зазначених у цій частині.
Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення Директора Національного бюро
1. Кандидати на посаду Директора Національного бюро визначаються комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро (далі – Конкурсна комісія)
відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади (далі – конкурс). Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині
другій статті 6 цього Закону.
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2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія.
3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, яких визначає Президент України;
2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;
3) три особи, яких визначає Верховна Рада України.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію,
високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону
України»Про запобігання корупції».
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше
шести осіб.
4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за 48 години до його початку.
Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.
6. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
{Пункт 1 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
{Пункт 2 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
{Пункт 3 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом
України»Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»;
{Пункт 4 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду
та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, двох або трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості
для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Президенту України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на посаду Директора
Національного бюро;
{Пункт 5 частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, для проведення зазна-
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чених в пункті 4 цієї частини перевірок, та про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для
подання на розгляд Президенту України;
{Пункт частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням
відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченоїЗаконом України «Про очищення влади».
{Пункт частини шостої статті 7 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Президента України.
8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в оголошенні строк такі
документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць,
рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних
відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості
про наявність чи відсутність судимості;
{Пункт 2 частини восьмої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за
формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції»;
4) інші документи, передбачені законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню
упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному
веб-сайті Президента України, крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний
номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
9. Відібрані Конкурсною комісією два або три кандидати подаються на розгляд Президенту
України.
Президент України призначає на посаду Директора Національного бюро одного з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
{Частини дев›яту та десяту замінено новою частиною згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}

108 Aнтикорупційні заходи в Україні після Революції Гідності: Ключові законодавчі аспекти
Стаття 8. Повноваження Директора Національного бюро
1. Директор Національного бюро:
1) несе відповідальність за діяльність Національного бюро, зокрема законність здійснюваних Національним бюро оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод осіб;
2) організовує роботу Національного бюро, визначає обов’язки першого заступника, заступників Директора Національного бюро;
3) координує і контролює діяльність його центрального та територіальних управлінь;
4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального та територіальних управлінь
Національного бюро;
5) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими
для виконання працівниками Національного бюро;
6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного бюро;
{Пункт 6 частини першої статті 8 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
7) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Національного бюро;
8) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Національним бюро інформації; вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання
законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національне бюро;
9) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні,
припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;
10) вирішує питання про заохочення та накладення згідно з рішенням Дисциплінарної комісії Національного бюро дисциплінарних стягнень на працівників Національного бюро;
{Пункт 10 частини першої статті 8 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
11) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державних службовців працівникам Національного бюро та спеціальні звання особам начальницького складу, вносить
Президенту України подання про присвоєння рангів державних службовців та спеціальних
звань вищого начальницького складу Національного бюро;
12) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Національного бюро;
13) представляє Національне бюро у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також органами іноземних
держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо;
14) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України;
15) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Національного бюро відповідно до цього Закону; звітує про діяльність Національного бюро в порядку, визначеному цим Законом;
16) надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових та
слідчих дій Національного бюро;
17) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
2. Директору Національного бюро доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.
{Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
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Стаття 9. Директори територіальних управлінь Національного бюро
1. Директори територіальних управлінь Національного бюро призначаються на посаду та
звільняються з посади Директором Національного бюро.
2. Директор територіального управління Національного бюро:
1) організовує роботу відповідного територіального управління щодо виконання повноважень Національного бюро, наказів і розпоряджень Директора Національного бюро;
{Пункт 2 частини другої статті 9 виключено на підставі Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
3) вносить Директору Національного бюро подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань особам начальницького складу та рангів державних
службовців працівникам відповідного територіального управління;
4) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо структури та штатної чисельності відповідного територіального управління;
5) вносить Директору Національного бюро пропозиції щодо преміювання працівників територіальних управлінь;
{Пункт 5 частини другої статті 9 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
6) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
Стаття 10. Працівники Національного бюро
1. До працівників Національного бюро належать особи начальницького складу, державні
службовці та інші працівники, які працюють за трудовими договорами в Національному бюро.
Особами начальницького складу є працівники підрозділів швидкого реагування, захисту
учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників відповідно до цього Закону, оперативно-технічних підрозділів Національного бюро.
{Абзац другий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198VIII від 12.02.2015}
Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Національного бюро, а також в інших
справах, витребуваних до Національного бюро прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
працівниками Національного бюро, проводять старші детективи та детективи Національного
бюро, які є державними службовцями.
{Частину першу статті 10 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
2. Час проходження служби в Національному бюро зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.
3. Директор Національного бюро утворює конкурсні комісії, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у Національному бюро. Директор Національного бюро включає до
складу конкурсної комісії представників, визначених Радою громадського контролю при Національному бюро (не більше трьох осіб у складі однієї конкурсної комісії).
Положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи визначаються Директором Національного бюро.
Повідомлення про оголошення конкурсу на зайняття посади у Національному бюро розміщується на офіційному веб-сайті Національного бюро не пізніше ніж за десять днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсі.
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Конкурс на зайняття посад у Національному бюро передбачає складання кваліфікаційного
іспиту (тестування) та проведення співбесіди.
{Статтю 10 доповнено новою частиною згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
4. На службу до Національного бюро приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними
якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки. Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються
Директором Національного бюро. Призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному
Директором Національного бюро, крім призначення на посади першого заступника та заступників Директора Національного бюро.
{Частина статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
5. На осіб начальницького складу Національного бюро поширюється положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ та Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України.
6. Трудові відносини працівників Національного бюро регулюються законодавством про
працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На спеціалістів
Національного бюро, які не мають спеціальних звань, поширюється дія Закону України «Про
державну службу». Посади спеціалістів Національного бюро відносяться до відповідних категорій посад працівників апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх
територіальних органів у порядку, встановленому законодавством.
7. Працівники Національного бюро регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
Стаття 11. Спеціальні звання осіб начальницького складу Національного бюро
1. Особам начальницького складу Національного бюро встановлюються такі спеціальні
звання:
1) середній начальницький склад:
• лейтенант Національного антикорупційного бюро України;
• старший лейтенант Національного антикорупційного бюро України;
• капітан Національного антикорупційного бюро України;
2) старший начальницький склад:
• майор Національного антикорупційного бюро України;
• підполковник Національного антикорупційного бюро України;
• полковник Національного антикорупційного бюро України.
{Пункт 3 частини першої статті 11 виключено на підставі Закону № 198-VIII від
12.02.2015}
2. Присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальному званні здійснюються в установленому порядку.
Стаття 12. Присяга осіб начальницького складу Національного бюро
1. Громадяни України, які вперше зараховуються на посади начальницького складу Національного бюро та у відповідних випадках пройшли встановлений строк випробування, складають присягу такого змісту:
«Я (прізвище, ім’я, по батькові), вступаючи на службу до Національного антикорупційного бюро України, усвідомлюючи свою високу відповідальність, клянуся завжди залишатися
відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України,
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поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну та іншу охоронювану
законом таємницю».
2. Особа начальницького складу Національного бюро підписує текст присяги, який зберігається в її особовій справі. Порядок складення присяги визначається Директором Національного бюро.
Стаття 13. Обмеження стосовно працівників Національного бюро
1. Особа не може бути призначена на посаду в Національному бюро, якщо вона:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього
року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або
притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
4) має громадянство іншої держави;
5) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
6) не пройшла спеціальну перевірку;
7) не пройшла перевірку і стосовно неї встановлено заборону відповідно до Закону
України»Про очищення влади»;
8) не подала передбачену Законом України «Про запобігання корупції» декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо
внаслідок перевірки цієї декларації підрозділом внутрішнього контролю Національного
бюро виявлено відображення в декларації недостовірних відомостей щодо майна (активів),
доходів, видатків та фінансових зобов’язань, розмір (вартість) яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат.
{Пункт 8 частини першої статті 13 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
2. Працівники Національного бюро не мають права:
1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних партій, організовувати або брати участь у страйках;
2) бути повіреними третіх осіб у справах Національного бюро;
3) використовувати Національне бюро, його працівників та майно у партійних, групових чи
особистих інтересах.
На працівників Національного бюро поширюються інші обмеження та вимоги, встановленіЗаконом України «Про запобігання корупції».
При призначенні на посаду у Національному бюро особа повідомляється про можливість
проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
3. У разі виникнення у працівника Національного бюро конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен негайно повідомити про це свого безпосереднього
керівника. Такий керівник зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного службового
завдання іншому працівнику Національного бюро, особистого виконання цього завдання чи в
інший спосіб, передбачений законодавством.
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Примітка. Термін «конфлікт інтересів» у цій статті вживається у значенні, передбаченомуЗаконом України «Про запобігання корупції».
Стаття 14. Стажування працівників Національного бюро
1. Особи, які не мають попереднього досвіду роботи в державних органах на посадах,
пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування,
після проходження конкурсу на зайняття посади детектива проходять обов’язкове стажування
в Національному бюро строком до одного року.
{Частина перша статті 14 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
2. Порядок стажування в Національному бюро визначається положенням, яке затверджується Директором Національного бюро.
3. Особа може бути звільнена з посади Національного бюро за підсумками стажування,
якщо вона не відповідає вимогам щодо працівників Національного бюро.
Стаття 15. Відрядження службових осіб до Національного бюро та відрядження працівників Національного бюро до інших органів
1. 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.
2. 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.
3. Порядок відрядження до Національного бюро працівників інших державних органів,
установ, організацій, а також перелік посад, які можуть бути заміщені в цих державних органах, установах і організаціях працівниками Національного бюро, визначаються в установленому законодавством порядку.
{Стаття 15 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
Стаття 16. Обов’язки Національного бюро
1. Національне бюро:
1) 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;
{Пункт 1 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
2) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом
до його підслідності, а також проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених законом;
{Пункт 2 частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
3) 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;
4) взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами для виконання своїх обов’язків;
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5) здійснює інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та усунення причин і
умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро;
6) 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;
7) забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності співпрацю з особами, які повідомляють про корупційні правопорушення;
8) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство
про результати своєї роботи;
9) здійснює міжнародне співробітництво у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.
Стаття 17. Права Національного бюро
1. 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;
{Пункт 2 частини першої статті 17 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
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, користується
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державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального
зв’язку та іншими технічними засобами.
Обробка такої інформації здійснюється Національним бюро із дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом;
{Пункт 3 частини першої статті 17 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
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;
{Пункт 5 частини першої статті 17 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
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;
{Пункт 7 частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
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;
{Пункт 9 частини першої статті 17 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
10) використовувати з наступним відшкодуванням завданих збитків транспортні засоби,
які належать фізичним та юридичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних,
консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів
спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення кримінального правопо-
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рушення, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у їх вчиненні, доставлення до
закладів охорони здоров’я осіб, що потребують екстреної медичної допомоги;
11) надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування обов’язкові до
розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також
отримувати від цих органів протягом 30 днів інформацію про розгляд таких пропозицій та
рекомендацій;
12) здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах,
дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин, матеріально і морально
заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень.
{Абзац перший пункту 12 частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
Контроль за ефективністю використання коштів на зазначені цілі здійснює Рахункова палата України;
13) за наявності підстав, передбачених законом, подавати до суду позови про визнання
недійсними угод у порядку, встановленому законодавством України;
14) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати інформаційні системи
та вести оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;
15) зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію»;
16) видавати в разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взятим під захист,
відповідно до законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення
про небезпеку;
17) здійснювати правове співробітництво із компетентними органами іноземних держав,
міжнародними організаціями з питань проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування на підставі законів та міжнародних договорів України;
17-1) 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;
{Частину першу статті 17 доповнено пунктом 17-1 згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
18) виступати як представник інтересів держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ про розшук, арешт, конфіскацію та повернення в Україну відповідного
майна, захист прав та інтересів держави з питань, які стосуються виконання обов’язків Національного бюро, а також залучати з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних;
19) порушувати питання щодо створення спеціальних умов (у тому числі щодо засекречування перебування, здійснення заходів безпеки, поміщення в окремому приміщенні) в ізоляторах тимчасового тримання та установах попереднього ув’язнення для осіб, які співпрацюють
із Національним бюро.
{Частину першу статті 17 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
2. Національне бюро може від імені України надавати міжнародні доручення щодо проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, укладати угоди про співробітництво з питань
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її повноважень з іноземними і міжнародними правоохоронними органами та організаціями,
звертатися від імені України до іноземних державних органів в установленому законодавством України та відповідних держав порядку тощо.
3. Національне бюро може створювати та брати участь у міжнародних слідчих групах відповідно до цього закону та інших законодавчих актів та міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних експертів у боротьбі з корупцією, мати інші повноваження, пов’язані
з виконанням нею своїх обов’язків.
Стаття 18. Застосування засобів впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї
1. Працівники Національного бюро мають право застосовувати заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби та вогнепальну зброю під час виконання службових обов’язків у випадках,
на умовах та в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію».
Стаття 19. Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення
1. Для отримання заяв і повідомлень, у тому числі анонімних, про кримінальні правопорушення в Національному бюро створюється спеціальна телефонна лінія та забезпечується можливість подання таких повідомлень через офіційний веб-сайт Національного бюро в мережі
Інтернет та засобами електронного зв’язку.
2. Анонімні заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються Національним бюро за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані та може бути перевірена.
3. Порядок реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Національного бюро, визначається Директором Національного бюро.
{Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
Стаття 19-1. Взаємодія Національного бюро з органами внутрішніх справ, Служби безпеки
України та іншими правоохоронними органами
1. З метою забезпечення взаємодії Національного бюро з органами внутрішніх справ,
Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов’язків
яких входить здійснення взаємодії з Національним бюро.
2. Обмін оперативною інформацією між Національним бюро та органами внутрішніх
справ, Службою безпеки України, іншими правоохоронними органами щодо спільних заходів
здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів.
3. Умови і порядок обміну інформацією між Національним бюро та органами внутрішніх
справ, Службою безпеки України, органами, уповноваженими законом на проведення досудового розслідування, регулюються спільним нормативно-правовим актом Національного бюро
та відповідних органів.
4. Передача оперативної інформації Національного бюро органам внутрішніх справ, Служби безпеки України, органам, уповноваженим законом на проведення досудового розслідування, допускається тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Національного бюро.
{Закон доповнено статтею 19-1 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
Стаття 19-2. Взаємодія Національного бюро з іншими державними органами
1. Національне бюро взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Національним агентством з питань запобі-
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гання корупції, органами Державної прикордонної служби, органами державної податкової
і митної служби, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі –
спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу), та іншими державними органами.
Національне бюро може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.
2. Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, орган державного фінансового контролю в Україні, Національне агентство з питань
запобігання корупції, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за
дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Національного
бюро, зобов’язані:
1) передавати Національному бюро одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
2) за зверненням Національного бюро проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України фізичними та юридичними особами.
{Закон доповнено статтею 19-2 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
Стаття 20. Відповідальність працівників Національного бюро
1. Працівники Національного бюро самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони зобов’язані відмовитися від виконання будь-яких наказів, розпоряджень або
вказівок, які суперечать законодавству, а також вжити інших заходів, передбачених законом.
2. Працівники Національного бюро за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.
3. У разі порушення працівником Національного бюро під час виконання ним своїх службових обов’язків прав чи свобод особи Національне бюро вживає в межах своєї компетенції заходів із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди,
притягнення винних до юридичної відповідальності.
Стаття 21. Правовий захист працівників Національного бюро та інших осіб
1. Працівники Національного бюро під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком
уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами випадках, не має
права втручатися в їхню законну діяльність. В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників Національного бюро та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах
масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб. Відомості про проходження
служби працівниками Національного бюро надаються з дозволу Директора Національного
бюро або його заступника.
2. У разі затримання працівника Національного бюро або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його тримають окремо від інших осіб.
3. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних
засадах, надають допомогу Національному бюро у здійсненні повноважень. Незаконне роз-
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осіб, вчинені у зв’язку з відносинами з Національним бюро, тягнуть за собою відповідальність,
передбачену законом.
4. Працівник Національного бюро, який відповідно до цього Закону повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Національного бюро, не може бути звільнений
з посади або бути змушений до такого звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим
чином переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності
за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Посадовим особам Національного бюро забороняється розголошувати відомості про працівників Національного бюро, які
повідомили про порушення.
Стаття 22. Соціальний захист працівників Національного бюро
1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Національного бюро відповідно доКонституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
2. Особам начальницького складу Національного бюро при звільненні із служби за віком,
після закінчення строку договору (контракту), за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується
грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного розміру оплати праці (грошового забезпечення) за кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу Національного бюро, звільненим із служби через сімейні обставини або з інших поважних причин,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного розміру оплати праці (грошового забезпечення) за кожний повний
календарний рік служби. Особам начальницького складу Національного бюро, звільненим з
роботи за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав
законної сили, грошова допомога не виплачується.
Особи начальницького складу та працівники Національного бюро підлягають
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства
про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
{Частину другу статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 77-VIII від
28.12.2014}
3. У разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або працівника Національного
бюро під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності
його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці (грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою
посадою, яку він займав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
{Частину четверту статті 22 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}
{Частину п’яту статті 22 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}
6. Шкода, завдана майну працівника Національного бюро чи майну членів його сім’ї у
зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом.
7. Інші питання соціального захисту державних службовців та інших працівників Національного бюро регулюються законодавством про працю і державну службу.
Стаття 23. Оплата праці працівників Національного бюро
1. Умови грошового забезпечення осіб начальницького складу та оплата праці інших працівників Національного бюро повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належ-
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ного виконання ними службових обов’язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір до Національного бюро висококваліфікованих
кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати
фізичні та інтелектуальні затрати працівників.
{Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
2. На осіб начальницького складу Національного бюро поширюються умови грошового
забезпечення, передбачені для працівників органів внутрішніх справ, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Розмір грошового забезпечення осіб начальницького складу Національного бюро не може бути меншим умов оплати праці працівників Національного
бюро, віднесених до відповідних категорій посад державної служби.
3. Заробітна плата працівників Національного бюро складається з:
1) посадового окладу;
2) доплати за вислугу років;
3) доплати за науковий ступінь;
4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
5) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.
{Частина третя статті 23 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
4. Установлюються такі посадові оклади працівників Національного бюро відповідно до
розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України
на відповідний рік:
• Директор Національного бюро – 50;
• перший заступник, заступник Директора Національного бюро – 40;
• директор центрального або територіального управління Національного бюро, керівник
управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, керівник підрозділу детективів – 30;
• заступник директора центрального або територіального управління Національного
бюро, заступник керівника управління внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро, заступник керівника підрозділу детективів – 28;
• керівник управління центрального управління Національного бюро, керівник відділу
внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро – 22;
• заступник керівника управління центрального управління Національного бюро, заступник керівника відділу внутрішнього контролю територіального управління Національного бюро – 21;
• начальник відділу центрального управління Національного бюро – 20;
• заступник начальника відділу центрального управління Національного бюро – 19;
• начальник відділу територіального управління Національного бюро – 18;
• заступник начальника відділу територіального управління Національного бюро – 17;
• старший детектив Національного бюро – 22;
• детектив Національного бюро – 19;
• інші працівники Національного бюро – сума, що дорівнює 3 розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
{Частина четверта статті 23 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
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5. Посадові оклади відповідних працівників центрального управління Національного бюро
та територіального управління Національного бюро з місцезнаходженням у місті Києві встановлюються з коефіцієнтом 1,2.
Посадові оклади працівників Національного бюро, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5.
{Частина статті 23 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
6. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за вислугу років
у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 15 відсотків, більше 5 років -- 20 відсотків,
більше 10 років – 30 відсотків, більше 15 років – 40 відсотків, більше 20 років – 50 відсотків,
більше 25 років – 60 відсотків, більше 30 років – 70 відсотків, більше 35 років – 80 відсотків
посадового окладу.
{Частина статті 23 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
7. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.
{Частина статті 23 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
8. Працівникам Національного бюро виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації:
відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», – 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», – 5 відсотків посадового окладу.
{Частина статті 23 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
9. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються відповідно
до законодавства.
{Частина статті 23 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
Стаття 24. Фінансове забезпечення Національного бюро
1. Фінансове забезпечення Національного бюро здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Національного бюро за рахунок будь-яких інших джерел
забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги.
2. Гарантується повне і своєчасне фінансування Національного бюро в обсязі, достатньому
для його належної діяльності.
3. У кошторисі Національного бюро передбачається створення фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій.
Стаття 25. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національного бюро
1. Національне бюро забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.
2. Забороняється здійснення матеріально-технічного забезпечення Національного бюро за
рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім коштів Державного бюджету України та надання допомоги в межах проектів міжнародної технічної допомоги.
Стаття 26. Контроль за діяльністю Національного бюро та його підзвітність
1. Контроль за діяльністю Національного бюро здійснюється комітетом Верховної Ради
України, до предмету відання якого відноситься боротьба з корупцією і організованою злочинністю, в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про демократичний
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цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», цим
та іншими законами України.
2. Директор Національного бюро:
1) інформує Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України з
основних питань діяльності Національного бюро та його підрозділів про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб;
2) щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту України, Верховній Раді
України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Національного бюро протягом попередніх шести місяців.
3. Письмовий звіт про діяльність Національного бюро повинен містити інформацію про:
1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням таких відомостей:
• кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у
розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
• кількість оперативно-розшукових справ, заведених Національним бюро, та їх ре
зультативність;
• кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
• кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро;
• кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень;
• відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
• відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності Національного бюро, стан та обсяги їх
відшкодування;
• відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, конфісковані за
рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг,
стягнені на користь держави, та розпорядження ними;
• відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень,
віднесених законом до підслідності Національного бюро, які було повернуто в Україну
з-за кордону, та їх зберігання;
• відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних
правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та розпорядження ними;
• кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення;
• результати проведених перевірок на доброчесність;
2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
3) співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними
організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;
4) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
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5) чисельність працівників Національного бюро, кваліфікацію та досвід його працівників,
підвищення їх кваліфікації;
6) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Національного бюро; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Національного бюро, результати їх розгляду, притягнення працівників Національного бюро до відповідальності;
7) кошторис Національного бюро та його виконання;
8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Національного бюро та виконання
покладених на нього обов’язків.
4. Звіт Національного бюро надається для висновку Раді громадського контролю при Національному бюро, яка розглядає його упродовж двох тижнів з дня подання. Звіт Національного
бюро подається до відповідних державних органів та оприлюднюється разом із висновком
Ради громадського контролю у разі його затвердження у встановлений строк.
5. Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби
з корупцією, не рідше одного разу на рік проводить відкриті для громадськості слухання на
тему діяльності Національного бюро, виконання покладених на Національне бюро завдань,
додержання ним законодавства, прав і свобод осіб.
6. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного
бюро, його операційної та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту
кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Національним бюро
та було завершено.
Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів.
Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають
по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють
необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають
бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи,
зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції». Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.
Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю мають право:
1) доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому
здійснювалося Національним бюро, іншої інформації (документів) у володінні Національного
бюро (з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про державну таємницю»);
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного бюро, прокурорами
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки (аудиту).
Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення досудового розслідування.
Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного бюро оприлюднюється, включається як додаток до письмового звіту Національного бюро та заслуховується
Верховною Радою України.
{Частина шоста статті 26 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
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Стаття 27. Підрозділи внутрішнього контролю Національного бюро
1. З метою попередження, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників Національного бюро у складі його центрального управління діє підрозділ внутрішнього
контролю. Рішенням Директора Національного бюро у складі територіальних управлінь Національного бюро можуть створюватися підрозділи внутрішнього контролю. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Директору Національного бюро.
{Абзац перший частини першої статті 27 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю центрального та територіальних управлінь Національного бюро призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Національного бюро.
2. Підрозділ внутрішнього контролю Національного бюро має такі обов’язки:
1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Національного бюро згідно з вимогами законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»;
2) здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного бюро правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру;
3) проведення перевірок працівників Національного бюро на доброчесність та моніторингу способу їх життя;
4) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах
масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію,
сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Національного бюро, щодо причетності працівників Національного бюро до вчинення правопорушень;
5) проведення службового розслідування стосовно працівників Національного бюро;
5-1) здійснювати оперативно-розшукові заходи та досудове розслідування з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень у діяльності
працівників Національного бюро;
{Частину другу статті 27 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 198-VIII від
12.02.2015}
6) проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на
посади в Національному бюро;
7) вжиття заходів щодо захисту працівників Національного бюро, які повідомляють про
вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Національного бюро;
8) консультування працівників Національного бюро щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру.
3. Працівник Національного бюро, якому стала відома інформація про протиправні дії чи
бездіяльність іншого працівника Національного бюро, зобов’язаний негайно повідомити про
це Директора Національного бюро та підрозділ внутрішнього контролю Національного бюро.
4. Підрозділ внутрішнього контролю центрального управління Національного бюро оприлюднює на офіційному веб-сайті Національного бюро декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані у встановленому
законом порядку Директором Національного бюро та його заступниками, директорами територіальних управлінь Національного бюро та їх заступниками, керівником центрального
управління, керівниками структурних підрозділів центрального управління та територіальних
управлінь Національного бюро.
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Не підлягають оприлюдненню відомості, віднесені до інформації з обмеженим доступом
згідно із Законом України «Про запобігання корупції».
5. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Національного бюро
кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Національного бюро негайно повідомляє про це Генерального прокурора України чи його заступника.
6. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Національного
бюро визначаються положенням, яке затверджується Директором Національного бюро.
Стаття 28. Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Національного бюро
{Назва статті 28 в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національного бюро утворюється Дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб. До складу Дисциплінарної
комісії входять дві особи, визначені Радою громадського контролю при Національному бюро.
Склад та положення про Дисциплінарну комісію Національного бюро затверджуються Директором Національного бюро.
2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, яке проводиться підрозділом внутрішнього контролю, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника
Національного бюро дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.
3. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення на підставі висновку Дисциплінарної комісії приймає Директор Національного бюро. Зазначене рішення може бути
оскаржено до суду.
4. Підстави для притягнення працівника Національного бюро до дисциплінарної від
повідальності:
1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;
2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою працівнику у зв’язку з виконанням його повноважень;
3) порушення встановленого законом порядку і строків подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
4) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості;
5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя
працівника;
6) інші підстави, передбачені Законом України «Про державну службу» для працівників Національного бюро, які є державними службовцями, або Дисциплінарним статутом
органів внутрішніх справ України для працівників Національного бюро, які є особами начальницького складу.
{Статтю 28 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
Стаття 29. Моніторинг способу життя працівників Національного бюро
1. Підрозділи внутрішнього контролю здійснюють моніторинг способу життя працівників Національного бюро з метою встановлення відповідності рівня життя працівника майну і доходам
цього працівника та його членів сім’ї згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, що подається ним відповідно до закону.
2. Порядок здійснення моніторингу способу життя працівників Національного бюро визначається Директором Національного бюро.
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Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність
особистого і сімейного життя особи.
3. Встановлення невідповідності рівня життя працівника Національного бюро майну і доходам цього працівника та його членів сім’ї є підставою для притягнення його до дисциплінарної
відповідальності.
Стаття 30. Забезпечення прозорості в діяльності Національного бюро
1. Національне бюро через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та
в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність. Національне бюро оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».
2. Національне бюро готує та оприлюднює не пізніше 10 лютого і 10 серпня в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет звіт про свою діяльність протягом попередніх шести місяців, поданий Президенту
України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.
3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального бюджету Національного
бюро, його компетенції та основних напрямів діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень працівників Національного бюро.
Стаття 31. Рада громадського контролю при Національному бюро
1. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю при Національному бюро утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу.
До складу Ради громадського контролю при Національному бюро не можуть входити:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
2) особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками Національного бюро або інших
правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;
{Пункт 2 частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
3) особи, близькі особи яких, незалежно від тривалості, були працівниками Національного
бюро або інших правоохоронних органів упродовж попередніх двох років.
{Пункт 3 частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-VIII
від 12.02.2015}
2. Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування затверджуються Президентом України.
3. Рада громадського контролю при Національному бюро:
1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного бюро;
2) розглядає звіти Національного бюро і затверджує свій висновок щодо них;
3) обирає з її членів двох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Національного бюро;
4) має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського контролю.
Стаття 32. Печатка Національного бюро
1. Національне бюро є юридичною особою і має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
{Закон доповнено статтею 32 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
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Стаття 33. Посвідчення працівника Національного бюро
1. Працівники Національного бюро мають службове посвідчення.
2. Положення про службове посвідчення працівника Національного бюро та його зразок
затверджує Директор Національного бюро.
{Закон доповнено статтею 33 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

РОЗДІЛ II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
До введення в дію Закону України «Про запобігання корупції» у випадку посилання в розділі
I цього Закону на його положення застосовуються відповідні положення законів України «Про
засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 40, ст. 404)
та «Про правила етичної поведінки» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 14, ст. 94).
{Пункт 1 розділу II доповнено абзацом другим згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26,
ст. 131):
а) частину першу статей 45, 46, 47 та 48, частину четверту статті 74, пункт 1 частини третьої
статті 81, пункт 1 частини четвертої статті 82 після слів «середньої тяжкості» доповнити словами «крім корупційних злочинів»;
б) статтю 45 доповнити приміткою такого змісту:
«Примітка. Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини,
передбачені частиною другою статті 191, частиною другою статті 262, частиною другою статті
308, частиною другою статті 312, частиною другою статті 313, частиною другою статті 320, частиною першою статті 357, частиною другою статті 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 354, 364, 364-1, 365-2,
368-370 цього Кодексу»;
в) частину першу статті 69 після слів «рішення, може» доповнити словами «крім випадків
засудження за корупційний злочин»;
г) частину першу статті 75 після слова «суд» доповнити словами «крім випадків засудження
за корупційний злочин»;
ґ) частину першу статті 79 після слів «особливо тяжкі злочини» доповнити словами «а також за корупційні злочини»;
д) пункт 2 частини третьої статті 81 та пункт 2 частини четвертої статті 82 після слів «судом
за» доповнити словами «корупційний злочин середньої тяжкості»;
е) статтю 86 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Особи, визнані винними у вчиненні корупційних злочинів, вироки стосовно яких не набрали законної сили, не можуть бути звільнені від відбування покарання, а особи, вироки стосовно яких набрали законної сили, – не можуть бути повністю звільнені законом про амністію від
відбування покарання. Зазначені особи можуть бути звільнені від відбування покарання після
фактичного відбуття ними строків, встановлених частиною третьою статті 81 цього Кодексу»;
є) статтю 87 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Особи, засуджені за вчинення корупційних злочинів, можуть бути звільнені від відбування покарання в порядку помилування після фактичного відбуття ними строків, встановлених частиною третьою статті 81 цього Кодексу»;
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ж) у статті 89:
• пункт 3 виключити;
• пункт 5 після слів «доходів громадян» доповнити словами «позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю»;
з) статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу, не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
и) абзац перший статті 112 та абзац перший частини першої статті 346 після слів «Генерального прокурора України» доповнити словами «Директора Національного антикорупційного
бюро України»;
і) абзац перший частини першої статті 344 після слів «Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини або його представника» доповнити словами «Директора Національного антикорупційного бюро України»;
ї) пункт 2 примітки до статті 368 замінити двома пунктами такого змісту:
«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 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, 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, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор України, 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;
2) особи, посади яких згідно із статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені
до першої та другої категорій;
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»;
й) текст статті 368-2 викласти в такій редакції:
«1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність майна, вартість якого значно перевищує доходи особи, отримані із
законних джерел, або передача нею такого майна близьким родичам –
караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією
та з конфіскацією майна.
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2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, 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, зі спеціальною
конфіскацією та 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, зі спеціальною
конфіскацією та з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про запобігання корупції».
2. Значним перевищенням у цій статті є сума, що в два або більше рази перевищує розмір
доходу, зазначеного в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за відповідний період, поданій особою у порядку, встановленомуЗаконом України «Про запобігання корупції»;
2) пункт 1 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) після слова «міністерства» доповнити словами «Національне
антикорупційне бюро України»;
3) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
а) у пунктах 8 та 17 частини першої статті 3 слова «органу державного бюро розслідувань» замінити словами «Національного антикорупційного бюро України, Державного
бюро розслідувань»;
б) абзац перший частини дев’ятої статті 31 викласти в такій редакції:
«9. Кримінальне провадження стосовно Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника чи заступника,
Голови Конституційного Суду України, його заступника чи судді Конституційного Суду України,
Голови Верховного Суду України, його першого заступника, заступника чи судді Верховного
Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих спеціалізованих судів, Голови Національного банку України, його першого заступника чи заступника, осіб,
посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців, а також щодо обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного
антикорупційного бюро України, здійснюється»;
в) статтю 32 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі якщо кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого проводилося територіальним управлінням Національного антикорупційного бюро України, вчинено
у межах територіальної юрисдикції місцевого суду за місцезнаходженням відповідного територіального управління Національного антикорупційного бюро України, то кримінальне
провадження здійснює суд, найбільш територіально наближений до суду за місцезнаходженням відповідного територіального управління Національного антикорупційного бюро
України, іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя)»;
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г) у статті 36:
• частину п’яту доповнити реченням такого змісту: «Забороняється доручати здійснення
досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, іншому органу досудового розслідування»;
• частину шосту доповнити реченням такого змісту: «Скасування таких постанов слідчих
та прокурорів Національного антикорупційного бюро України може бути здійснено
лише Генеральним прокурором України або особою, яка виконує його обов’язки»;
ґ) пункт 4 частини першої статті 38 замінити двома пунктами такого змісту:
«4) Національного антикорупційного бюро України;
5) Державного бюро розслідувань»;
д) частину першу статті 41 після слів «органів безпеки» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань»;
е) у частині першій статті 143 слова «або органів державного бюро розслідувань» замінити словами «Національного антикорупційного бюро України або Державного бюро
розслідувань»;
є) частину третю статті 154 доповнити реченням такого змісту: «Відсторонення від посади Директора Національного антикорупційного бюро України здійснюється слідчим суддею
на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України в порядку, встановленому законом»;
ж) частину другу статті 170 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У невідкладних випадках, з метою забезпечення збереження речових доказів або можливої наступної конфіскації чи спеціальної конфіскації коштів та іншого майна, у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, арешт на майно або кошти на рахунках фізичних
та юридичних осіб у фінансових установах може бути накладено за письмовим рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України, погодженим прокурором. Такі заходи
застосовуються на строк до 72 годин. Директор Національного антикорупційного бюро України
впродовж 24 годин з моменту прийняття такого рішення звертається до слідчого судді, суду з
клопотанням про арешт майна»;
з) частину другу статті 214 після слів «Службою безпеки України» доповнити словами «Національним антикорупційним бюро України»;
и) у статті 216:
• абзац другий частини другої доповнити словами «крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності слідчих Національного антикорупційного
бюро України»;
• частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Слідчі органів державного бюро розслідувань, крім випадків, передбачених частиною
п’ятою цієї статті, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено
до 1-3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів.
Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють також досудове розслідування
кримінальних правопорушень, передбачених абзацом першим частини п’ятої цієї статті, якщо
вони були вчинені службовими особами Національного антикорупційного бюро України»;
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• після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Слідчі Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників
юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
1) злочин вчинено:
• народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів
України, першим заступником та заступником міністра, Головою Національного банку
України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку
України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;
• державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад,
особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;
• депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради,
міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування,
посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
• суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
• Генеральним прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його
заступником, керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної Республіки
Крим, міст Києва і Севастополя, області;
• особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової
служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної
справи III рангу і вище;
• військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби
транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України;
• керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди дорівнює або перевищує суму, яка
в п’ятсот і більше разів перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену на відповідний
рік (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу,
військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або в пункті 1 цієї частини.
Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться слідчими Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримі-
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нальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності
слідчих Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими
наслідками слід розуміти загрозу заподіяння або заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності
України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
і) частину п’яту статті 218 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності
Національного антикорупційного бюро України, вирішує Генеральний прокурор України або
його заступник»;
ї) у частині шостій статті 232 слова «органу державного бюро розслідувань, на території
юрисдикції якого перебуває така особа» замінити словами «на території юрисдикції якого
перебуває така особа, Національному антикорупційному бюро України або Державному
бюро розслідувань»;
й) у статті 246:
у частині п’ятій:
• абзац четвертий після слів «управління Служби безпеки України» доповнити словами
«керівником відповідного підрозділу Національного антикорупційного бюро України,
Державного бюро розслідувань»;
• абзац п’ятий після слів «Головою Служби безпеки України» доповнити словами «Директором Національного антикорупційного бюро України»;
• частину шосту після слів «органів безпеки» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань»;
к) у статті 247 слова «головою чи за його визначенням іншим суддею» замінити словами
«слідчим суддею»;
л) статтю 480 доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9) Директора та працівників Національного антикорупційного бюро України»;
м) у частині першій статті 481:
• пункт 2 після слів «секретарю Рахункової палати» доповнити словами «Директору Національного антикорупційного бюро України»;
• пункт 3 після слів «народному засідателю на час здійснення ними правосуддя» доповнити словами «працівникам Національного антикорупційного бюро України»;
н) частину першу статті 545 доповнити словами «крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро
України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України»;
о) частину четверту статті 575 після слів «органу Державного бюро розслідувань України»
доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України»;
п) пункт 1 розділу X «Прикінцеві положення» після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«частини п’ятої статті 216 цього Кодексу, яка вводиться в дію з дня початку діяльності Національного антикорупційного бюро України, але не пізніше трьох років з дня набрання чинності
цим Кодексом».
У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим –
дев’ятим;
р) пункт 1 розділу XI «Перехідні положення» доповнити абзацами такого змісту:
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«До дня введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування передбачених нею кримінальних правопорушень здійснюють слідчі
органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначених цим Кодексом.
Після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу матеріали кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється органами прокуратури, передаються
слідчими органів прокуратури Національному антикорупційному бюро України»;
{Підпункт 4 пункту 2 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 1697-VII від
14.10.2014}
5) у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
а) частину першу статті 5 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
«Національного антикорупційного бюро України – оперативними, оперативно-технічними,
внутрішнього контролю»;
б) у статті 9:
• частину першу після слів «розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону» доповнити словами «підрозділу Національного антикорупційного бюро України»;
• частину другу доповнити словами «Національним антикорупційним бюро України»;
• частину третю після слів «підрозділу внутрішньої безпеки МВС» доповнити словами
«підрозділу Національного антикорупційного бюро України»;
• частину восьму після слів «Служба зовнішньої розвідки України» доповнити словами
«Національне антикорупційне бюро України»;
в) частини другу і третю статті 9-1 після слів «Головою Служби зовнішньої розвідки України»
доповнити словами «Директором Національного антикорупційного бюро України»;
6) у частині другій статті 8 Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами):
• абзац четвертий після слів «розвідувальних органів України» доповнити словами «та
працівників Національного антикорупційного бюро України»;
• абзац десятий після слова «юстиції» доповнити словами «Національному антикорупційному бюро України»;
7) частину другу статті 9 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) після слів «внутрішніх справ» доповнити
словами «Національного антикорупційного бюро України»;
8) абзац перший частини третьої статті 3 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
№ 11, ст. 51; 2003 р., № 16, ст. 124; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2013 р., № 21, ст. 208):
«3. Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи служби безпеки, органи внутрішніх справ або Національне антикорупційне бюро України, у складі структур яких з
цією метою створюються спеціальні підрозділи. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні справи знаходяться у провадженні прокуратури або суду, здійснюється за їх рішенням відповідно органами служби безпеки, органами внутрішніх справ, Національним антикорупційним
бюро України чи органами і установами виконання покарань та слідчими ізоляторами»;
9) у Законі України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
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а) абзац перший пункту 1 частини першої статті 2 після слів «Військової служби правопорядку у Збройних Силах України» доповнити словами «Національне антикорупційне
бюро України»;
б) статтю 14 доповнити пунктом «ж» такого змісту:
«ж) Директор Національного антикорупційного бюро України, директори його територіальних управлінь – щодо захисту підлеглих працівників Національного антикорупційного бюро
України, а також їх близьких родичів»;
в) частину першу статті 15 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«д) стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України та їх близьких родичів – на відповідні підрозділи Національного антикорупційного бюро України».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
10) статтю 15 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1
із наступними змінами) після слів «Державної кримінально-виконавчої служби України» доповнити словами «працівникам Національного антикорупційного бюро України»;
11) пункт 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2004 р., № 13, ст. 181) після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «Національному антикорупційному
бюро України»;
{Підпункт 12 пункту 2 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від
14.10.2014}
13) у розділі I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань удосконалення діяльності прокуратури» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р.,
№ 37, ст. 490):
а) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Пункти 2 і 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти в такій редакції:
«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» віднесені до посад
державної служби підгруп I-4, II-2, II-3, II-4, III-1, III-2, III-3, III-4, IV-1, IV-2, IV-3, 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, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор України, 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;
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2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» віднесені
до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3 та II-1;
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»;
б) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) абзац перший частини дев’ятої статті 31 викласти в такій редакції:
«9. Кримінальне провадження стосовно Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних депутатів України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника чи
заступника, Голови Конституційного Суду України, його заступника чи судді Конституційного
Суду України, Голови Верховного Суду України, його першого заступника, заступника чи судді
Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів, їх заступників чи суддів вищих
спеціалізованих судів, Голови Національного банку України, його першого заступника чи заступника, осіб, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» віднесені до посад державної служби підгруп I-1, I-2, I-3, а також щодо обвинувачення у вчиненні
кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного
бюро України, здійснюється»;
2) частину четверту статті 216 викласти в такій редакції:
«4. Слідчі органів державного бюро розслідувань, крім випадків, передбачених частиною
п’ятою цієї статті, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених особами, зазначеними у пунктах 1, 2 та 3 частини другої статті 2 Закону України «Про
державну службу», Головою Національного банку України, його першим заступником чи заступником, суддями та працівниками правоохоронних органів, службовими особами, посади
яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» віднесені до посад державної
служби підгруп I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, IV-1.
Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють також досудове розслідування
кримінальних правопорушень, передбачених абзацом першим частини п’ятої цієї статті, якщо
вони були вчинені службовими особами Національного антикорупційного бюро України».
3. Рекомендувати Президенту України вжити заходів щодо формування Конкурсної комісії
із призначення Директора Національного антикорупційного бюро України та його утворення.
4. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
1) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на поточний рік для включення до нього видатків, необхідних для створення та діяльності Національного антикорупційного бюро України, зокрема видатків для забезпечення Національного антикорупційного бюро України та його територіальних управлінь
адміністративними будинками, транспортними засобами, засобами зв’язку і матеріально-технічного забезпечення, спеціальною технікою оперативно-технічних підрозділів та підрозділів
оперативного документування, озброєнням, спеціальними засобами захисту, іншим майном
та інформаційною базою;
2) внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо регулювання порядку проведення перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
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місцевого самоврядування, а також пропозиції щодо приведення законодавчих актів України
у відповідність із цим Законом;
3) вжити заходів щодо забезпечення утворення та діяльності Національного антикорупційного бюро України та його територіальних управлінь;
4) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону, та забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативноправових актів, що суперечать цьому Закону.
5. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України та органам прокуратури у
тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити передачу Національному антикорупційному бюро України та його територіальним управлінням інформаційної бази,
закріпленої за їх відповідними підрозділами, в частині, необхідній для утворення та функціонування Національного антикорупційного бюро України та його територіальних управлінь.
6. Відкритий конкурсний відбір на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України проводиться в порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону, до набрання чинності цим Законом.
Відкритий конкурс на зайняття посад у центральному управлінні Національного антикорупційного бюро України проводиться у чотиримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом.
{Абзац другий пункту 6 розділу II в редакції Закону № 198-VIII від 12.02.2015}
6-1. На службу до центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України не можуть бути прийняті особи, які протягом п’яти років до набрання чинності цим Законом працювали (проходили службу), незалежно від тривалості, у спеціально
уповноважених підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних органах.
{Розділ II доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
7. Питання подальших досудових розслідувань, які були розпочаті до набрання чинності
цим Законом, у кримінальних провадженнях, що відповідно до закону віднесені до підслідності Національного антикорупційного бюро України, вирішуються прокурором.
7-1. Служба безпеки України до створення в Національному антикорупційному бюро України оперативно-технічного підрозділу забезпечує безоплатне користування уповноваженими
працівниками Національного антикорупційного бюро України обладнанням та іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання обов’язків Національного антикорупційного бюро України. Уповноважені працівники Національного антикорупційного бюро
України використовують зазначені засоби автономно, без неналежного втручання працівників
Служби безпеки України.
{Розділ II доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
8. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові
акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м.Київ
14 жовтня 2014 року
№ 1698-VII
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Закон України «Про державне
бюро розслідувань»
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро роз
слідувань.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Державне бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює
правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.
Стаття 2. Правові засади діяльності Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
цим та іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі.
2. Дія Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, поширюється на Державне
бюро розслідувань у частині, що не суперечить цьому Закону.
Стаття 3. Основні засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
• верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;
• законності;
• справедливості;
• неупередженості;
• незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро
розслідувань;
• відкритості та прозорості діяльності Державного бюро розслідувань для суспільства та демократичного цивільного контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. Державне бюро розслідувань діє гласно
тією мірою, що не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить
вимогам кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю;
• політичної нейтральності і позапартійності. Використання Державного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Державному бюро розслідувань забороняється;
• єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань. Принцип єдиноначальності не заперечує принципу процесуальної самостійності слідчого органу Державного бюро розслідувань.
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Стаття 4. Гарантії незалежності Державного бюро розслідувань
1. Незалежність Державного бюро розслідувань від незаконного втручання у його діяльність гарантується, зокрема, визначеними цим та іншими законами:
• спеціальним статусом Державного бюро розслідувань, особливим порядком
визначення його загальної структури, фінансування та організаційного забезпечення
діяльності;
• особливим порядком добору, призначення та звільнення Директора Державного бюро
розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень;
• визначеним законом порядком здійснення повноважень Державного бюро розслідувань та його працівниками;
• колегіальним прийняттям найбільш важливих рішень керівництвом Державного бюро
розслідувань;
• забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Державного
бюро розслідувань;
• належною оплатою праці працівників Державного бюро розслідувань і соціальними
гарантіями;
• правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Державного бюро
розслідувань, їхніх близьких родичів.
2. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань.
Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних
кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання
такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Державного бюро розслідувань невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань.
Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення,
розкриття і розслідування:
1) злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих груп та злочинних організацій;
2) випадків катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким,
що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених працівниками правоохоронних органів;
3) особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі;
4) військових злочинів;
5) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами,
посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності
детективів Національного антикорупційного бюро України);
6) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім випадків, коли досудо-
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ве розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього
контролю Національного антикорупційного бюро України).

РОЗДІЛ ІІ. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Стаття 6. Повноваження Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань відповідно до покладених на нього завдань та у межах
своєї компетенції:
1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності,
вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) здійснює інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин та
умов проявів організованої злочинності та інших видів злочинності, протидію яким віднесено
до компетенції Державного бюро розслідувань, вживає заходів до їх усунення;
3) припиняє і розкриває злочини, розслідування яких віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань;
4) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, на підставах та в порядку, встановлених законом;
5) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за злочини, розслідування
яких віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань;
6) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають
допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень,
віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
7) розробляє і затверджує методику розслідування окремих видів злочинів;
8) вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди, забезпечує можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочинів, у
порядку, визначеному законодавством;
9) вживає заходів для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
10) виключно з метою здійснення своїх повноважень має доступ як користувач до інформаційних систем органів державної влади, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів
України, самостійно створює інформаційні системи та веде оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Державне бюро розслідувань, із дотриманням законодавства про захист персональних даних;
11) організовує забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького
складу, державних службовців Державного бюро розслідувань та інших визначених законом осіб, а також захист осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, від протиправних посягань;
12) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
Державного бюро розслідувань, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах;
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13) здійснює виконання запитів про надання правової допомоги, які надійшли від компетентних органів іноземних держав;
14) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;
15) здійснює співробітництво з поліцейськими та іншими відповідними органами іноземних держав відповідно до законів та міжнародних договорів України;
16) забезпечує відповідно до законодавства додержання режиму захищеної законом таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації;
17) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи;
18) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
Стаття 7. Реалізація повноважень Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань та його уповноважені посадові особи з метою виконання
покладених на них завдань мають право:
1) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, слідчі та негласні слідчі дії з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного
бюро розслідувань;
2) безоплатно одержувати в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або
їхніх уповноважених заступників інформацію, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у провадженні Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи
державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим
доступом. Використання цієї інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний
запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості – не пізніше 10-денного строку,
надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню;
3) вживати заходів для припинення фізичними і юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряти у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу;
4) проводити фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, взятих під варту;
5) використовувати у невідкладних випадках, з подальшим відшкодуванням завданих
збитків, транспортні засоби, що належать фізичним та юридичним особам (крім транспортних
засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій,
транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочину, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у його вчиненні, доставлення до
закладів охорони здоров’я осіб, які потребують екстреної медичної допомоги;
6) здійснювати співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально та морально
заохочувати осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні
кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
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7) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати інформаційні системи та
вести оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;
8) у випадках, передбачених цим Законом, на підставі та в порядку, визначених Законом
України «Про Національну поліцію», зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і
спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу;
9) скликати наради, проводити конференції та семінари, інші наукові та науково-практичні заходи;
10) вживати заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених
до підслідності Державного бюро розслідувань, провадити діяльність із зберігання коштів та
іншого майна, на яке накладено арешт.
2. На працівників Державного бюро розслідувань, які здійснюють покладені на них
обов’язки у складі слідчих чи оперативних підрозділів, поширюються також права та обов’язки,
передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність».
Стаття 8. Особливості одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення,
віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань
1. Для одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань, створюється спеціальна телефонна лінія, а також забезпечується можливість подання таких заяв і повідомлень, у тому числі без зазначення прізвища, імені, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, через офіційний веб-сайт
Державного бюро розслідувань та засобами електронного зв’язку.
Усі отримані із заяв і повідомлень, а також виявлені з інших джерел відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вносяться до Єдиного
реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
2. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, в яких не зазначені прізвище,
ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, розглядаються за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого
чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені.
3. Інші органи державної влади, отримавши інформацію про кримінальне правопорушення, віднесене до підслідності Державного бюро розслідувань, зобов’язані невідкладно внести
відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно повідомити про це
начальника (керівника) територіального управління Державного бюро розслідувань.
Стаття 9. Структура і чисельність Державного бюро розслідувань
1. Систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат, територіальні
органи, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні та інші підрозділи. Організаційну структуру Державного бюро розслідувань затверджує Директор Державного бюро розслідувань за
погодженням із Кабінетом Міністрів України.
2. Загальна структура, функції та чисельність, у тому числі осіб рядового і начальницького
складу, Державного бюро розслідувань визначаються цим Законом.
3. Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права та здійснює свої
повноваження безпосередньо і через територіальні органи.
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4. Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслідувань утворюються такі
його територіальні управління:
1) територіальне управління, розташоване у місті Львові, що поширює свою діяльність на
Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області;
2) територіальне управління, розташоване у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області;
3) територіальне управління, розташоване у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність
на Кіровоградську, Миколаївську, Одеську області;
4) територіальне управління, розташоване у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність
на Автономну Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську області, місто Севастополь;
5) територіальне управління, розташоване у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на
Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську області;
6) територіальне управління, розташоване у місті Краматорську, що поширює свою діяльність на Донецьку і Луганську області;
7) територіальне управління, розташоване у місті Києві, що поширює свою діяльність на
місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області.
5. Територіальні органи Державного бюро розслідувань є юридичними особами, мають
самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
6. Територіальні органи Державного бюро розслідувань діють на підставі положень, що
затверджуються Директором Державного бюро розслідувань в порядку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону.
Стаття 10. Директор Державного бюро розслідувань та його заступники
1. Керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань здійснює його Директор, який
частину своїх повноважень реалізує спільно із першим заступником Директора Державного
бюро розслідувань і заступником Директора Державного бюро розслідувань відповідно до
частини другої статті 12 цього Закону.
2. Директором Державного бюро розслідувань, першим заступником Директора Державного бюро розслідувань і заступником Директора Державного бюро розслідувань може бути
громадянин України, не молодший 35 років, який:
1) має вищу юридичну освіту;
2) має стаж роботи в галузі права не менше десяти років (після здобуття вищої юридичної освіти);
3) має досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;
4) володіє державною мовою;
5) не є членом жодної політичної партії;
6) не є і не був членом організації, забороненої законом або судом;
7) має високі моральні якості та бездоганну репутацію;
8) за станом здоров’я спроможний виконувати відповідні службові обов’язки.
Не може бути призначена на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного
бюро розслідувань особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону.
3. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначають-
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ся строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати ці посади більше двох
строків підряд.
4. Повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань
припиняються у зв›язку із закінченням строку повноважень або у разі:
1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
3) досягнення 65 років;
4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що утворюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмежено
дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку)
або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення,
пов’язане з корупцією;
7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
8) смерті;
9) встановлення за результатами перевірки його декларації уповноваженою особою недостовірних відомостей щодо майнового стану та доходів;
10) набуття громадянства іншої держави.
Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань та його
заступників
1. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного
бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначаються на
посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем‘єр-міністра України відповідно до подання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань та його заступників (далі – Конкурсна комісія).
Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у частині
другій статті 10 цього Закону.
2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія відповідно до цього Закону.
3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, визначені Президентом України;
2) три особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради
України, до предмета відання якого належать організація та діяльність органів досудового
розслідування;
3) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію,
вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет. Не може бути
членом Конкурсної комісії особа, якщо вона:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом
порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адмі-
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ністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або яка притягалася судом
до відповідальності за вчинення умисного злочину;
3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше
шести осіб.
4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються з числа членів Конкурсної комісії.
6. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації і
журналістів, забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України України.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на
офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
7. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
8. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні
співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом
України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»;
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до Директора Державного бюро розслідувань та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і
якості для виконання службових обов’язків на цій посаді; відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, двох кандидатів, що відповідають вимогам
до першого заступника і заступника Директора Державного бюро розслідувань, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цих посадах;
6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в Конкурсній
комісії, про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника і заступника Директора Державного
бюро розслідувань;
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю встановленим вимогам або непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», чи перевірки, передбаченої Законом України «Про
очищення влади».
9. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання
встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Державного бюро розслідувань.
10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань або упродовж 14 днів з дня дострокового
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припинення повноважень однієї з цих посадових осіб у порядку, встановленому цим Законом,
формується Конкурсна комісія.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань в загальнонаціональних друкованих
засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
11. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі
документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) автобіографію, що містить прізвище, ім›я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік
і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття),
місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних
партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин
з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості),
контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи
відсутність судимості;
3) декларацію за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, за
формою, визначеною Законом України «Про запобігання корупції»;
4) інші документи, передбачені законами України «Про державну службу» і «Про запобігання корупції».
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню
упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному
веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.
Стаття 12. Повноваження Директора Державного бюро розслідувань
1. Директор Державного бюро розслідувань:
1) несе відповідальність за діяльність Державного бюро розслідувань, зокрема законність
здійснюваних Державним бюро розслідувань оперативно-розшукових заходів, досудового
розслідування, додержання прав і свобод осіб;
2) організовує роботу Державного бюро розслідувань, визначає обов’язки першого заступника і заступників Директора Державного бюро розслідувань;
3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань;
4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань;
5) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у
центральному апараті та територіальних органах Державного бюро розслідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за
цими посадами;
6) вносить на розгляд Президента України подання про відзначення державними нагородами України осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державного бюро розслідувань, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на
нього завдань;
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7) затверджує Положення про відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти
тощо) для нагородження осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та
інших працівників Державного бюро розслідувань, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;
8) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими
для виконання працівниками Державного бюро розслідувань;
9) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Державного
бюро розслідувань, директорів та заступників директорів територіальних органів Державного
бюро розслідувань;
10) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є
Державне бюро розслідувань, та затверджує звіт про виконання цих рішень;
11) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Державного бюро розслідувань;
12) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до
законодавства отриманої Державним бюро розслідувань інформації; вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує
додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державне бюро розслідувань;
13) вирішує питання про заохочення працівників Державного бюро розслідувань;
14) присвоює у встановленому законодавством порядку ранги державних службовців
працівникам Державного бюро розслідувань та спеціальні звання особам рядового і начальницького складу;
15) вносить на розгляд Президентові України подання про присвоєння спеціальних звань
вищого начальницького складу Державного бюро розслідувань;
16) представляє Державне бюро розслідувань у відносинах з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також органами іноземних держав, міжнародними організаціями тощо;
17) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України;
18) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Державного бюро розслідувань відповідно до цього Закону, звітує про діяльність Державного бюро розслідувань в порядку, визначеному цим Законом;
19) надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових та
слідчих дій Державного бюро розслідувань;
20) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має
право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
2. Повноваження з питань, передбачених пунктами 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19 частини першої цієї статті, Директор Державного бюро розслідувань реалізовує за погодженням із першим
заступником та заступником Директора Державного бюро розслідувань, а рішення з питань діяльності територіальних органів, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, також
за поданням директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань.
3. Після призначення на посаду Директор Державного бюро розслідувань зобов’язаний не
пізніше 30 днів з дня призначення на посаду підготувати стратегічну (на п’ять років) програму
діяльності Державного бюро розслідувань.
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Програма діяльності Державного бюро розслідувань повинна містити, серед іншого:
1) завдання, які необхідно виконати;
2) обсяг і послідовність реалізації завдань Державного бюро розслідувань;
3) заходи співпраці з громадськістю;
4) пріоритети роботи;
5) критерії виконання/невиконання визначених завдань і пріоритетів.
Щорічно Директор Державного бюро розслідувань готує звіт про діяльність Державного
бюро розслідувань. Звіт повинен містити результати, строки і стан виконання програми діяльності Державного бюро розслідувань, іншу інформацію, передбачену статтею 23 цього Закону.
Після затвердження програми і звіту вони розміщуються на офіційному веб-порталі Державного бюро розслідувань.
4. У разі звільнення Директора Державного бюро розслідувань з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування повноваження Директора Державного бюро розслідувань протягом 60 днів виконує його перший заступник, а в подальшому – заступник і знову
перший заступник з ротацією кожні 60 днів до того часу, доки не буде призначено нового Директора Державного бюро розслідувань у порядку, передбаченому цим Законом. Строк виконання
повноважень розпочинається відповідно з дня, наступного за днем звільнення Директора Державного бюро розслідувань, або з дня, наступного за днем його смерті, або з дня, наступного за
останнім днем, коли місце перебування Директора Державного бюро розслідувань було відомо.
Стаття 13. Директори територіальних органів і керівники підрозділів центрального
апарату Державного бюро розслідувань та їхні заступники
1. Директори територіальних органів, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором
Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою – одинадцятою статті 11 цього Закону.
2. Після призначення на посаду директор територіального органу Державного бюро розслідувань зобов’язаний не пізніше 30 днів з дня призначення на посаду підготувати річну програму діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань.
Програма діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань повинна містити, серед іншого:
1) завдання, які необхідно виконати;
2) обсяг і послідовність реалізації завдань територіального органу Державного бюро розслідувань;
3) заходи співпраці з громадськістю;
4) пріоритети роботи;
5) критерії виконання/невиконання визначених завдань і пріоритетів.
Наступна річна програма приймається не пізніше 30 днів до дня завершення дії попередньої річної програми.
Одночасно із річною програмою діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань його директор готує звіт про діяльність територіального органу Державного бюро
розслідувань. Звіт повинен містити результати, строки і стан виконання програми діяльності
Державного бюро розслідувань, іншу інформацію, передбачену статтею 23 цього Закону.
Відповідні програми і звіти директор територіального органу Державного бюро розслідувань вносить на затвердження Директора Державного бюро розслідувань. Директор Державного бюро розслідувань затверджує стратегічну програму разом з річною програмою.
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Після затвердження програми і звіти розміщуються на офіційному веб-порталі територіального органу Державного бюро розслідувань.
3. Директор територіального органу Державного бюро розслідувань:
1) організовує роботу відповідного територіального органу щодо виконання повноважень Державного бюро розслідувань, наказів і розпоряджень Директора Державного бюро
розслідувань;
2) призначає на посади та звільняє з посад працівників відповідного територіального органу, крім тих, які призначаються Директором Державного бюро розслідувань відповідно до
статті 11 цього Закону;
3) вносить Директору Державного бюро розслідувань подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань особам рядового і начальницького складу
та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального органу;
4) вносить Директору Державного бюро розслідувань пропозиції щодо структури та штатної чисельності відповідного територіального органу;
5) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження;
6) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має
право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
4. Керівник підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань:
1) організовує роботу відповідного територіального органу підрозділу центрального апарату щодо виконання повноважень Державного бюро розслідувань, наказів і розпоряджень
Директора Державного бюро розслідувань;
2) вносить Директорові Державного бюро розслідувань пропозиції щодо штатного розпису
підрозділу (органу), а також проект положення про відповідний підрозділ для його затвердження;
3) здійснює контроль за збереженням державної таємниці в підрозділі (органі), вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до іншої інформації з обмеженим доступом;
4) вносить Директору Державного бюро розслідувань подання про заохочення підлеглих,
про присвоєння їм спеціальних звань або рангів державних службовців чи присвоює ранги підлеглим державним службовцям відповідно до закону;
5) вносить Директору Державного бюро розслідувань пропозиції про представлення підлеглих службовців до відзначення державними нагородами України, а осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні злочинів, віднесених до підслідності
Державного бюро розслідувань, до заохочення;
6) несе відповідальність за роботу підрозділу (органу), зокрема за законність здійснюваних
оперативно-розшукових заходів і досудового слідства, додержання прав і свобод людини та
громадянина;
7) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має
право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
5. У разі відсутності керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань або тимчасової неможливості здійснення ним своїх
повноважень його обов’язки виконує заступник, а за наявності двох заступників – найстарший
за віком заступник.
У разі відсутності заступника обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань виконує найстарший за ві-
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ком керівник підрозділу (органу), що входить до складу цього підрозділу (органу), а за відсутності у структурі підрозділу (органу) інших підрозділів – найстарший за віком службовець
підрозділу (органу).
Стаття 14. Працівники Державного бюро розслідувань
1. До працівників Державного бюро розслідувань належать особи рядового і начальницького складу, державні службовці, працівники, які уклали трудовий договір із Державним бюро
розслідувань.
2. Служба в Державному бюро розслідувань є державною службою особливого характеру,
що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров›я і віком громадян України. Час проходження служби в Державному бюро розслідувань зараховується до страхового
стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.
3. На службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими,
діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров›я
ефективно виконувати відповідні службові обов›язки. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у цих підрозділах затверджуються Директором Державного бюро розслідувань. Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім
посад, визначених у частині першій статті 10, частині першій статті 13 та частині першій статті 24
цього Закону, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку,
визначеному Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
4. Порядок присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Трудові відносини працівників Державного бюро розслідувань регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На
державних службовців Державного бюро розслідувань поширюється дія Закону України «Про
державну службу». Посади державних службовців Державного бюро розслідувань відносяться
до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.
6. Працівники Державного бюро розслідувань регулярно, але не рідше одного разу на два
роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
Працівники Державного бюро розслідувань, до повноважень яких входить виявлення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань,
а також злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або
такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання, корупційних та пов’язаних
з корупцією злочинів, проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними
програмами, у тому числі за кордоном.
Стаття 15. Обмеження щодо працівників Державного бюро розслідувань
1. Особа не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань, якщо вона:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
3) у разі призначення буде мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована, у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;
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4) не пройшла спеціальну перевірку.
2. Працівники Державного бюро розслідувань не мають права:
1) бути членами і брати участь у створенні чи діяльності політичних партій;
2) бути повіреними третіх осіб у справах Державного бюро розслідувань;
3) використовувати Державне бюро розслідувань, його працівників та майно у партійних,
групових чи особистих інтересах.
На працівників Державного бюро розслідувань поширюються інші обмеження та вимоги,
встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
При призначенні на посаду у Державне бюро розслідувань особа повідомляється про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
3. У разі виникнення у працівника Державного бюро розслідувань конфлікту інтересів під
час виконання службових повноважень він повинен негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Такий керівник зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів, спрямованих
на запобігання чи усунення конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного
службового завдання іншому працівнику Державного бюро розслідувань, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
Примітка. Терміни «близькі особи» та «конфлікт інтересів» у цій статті вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».
Стаття 16. Стажування працівників Державного бюро розслідувань
1. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять обов’язкове
стажування в Державному бюро розслідувань строком від шести місяців до одного року. Порядок стажування визначається Директором Державного бюро розслідувань.
2. Особа може бути звільнена з посади у Державному бюро розслідувань за підсумками
стажування, якщо вона не відповідає вимогам до працівників Державного бюро розслідувань,
визначених у частині третій статті 14, частині першій статті 15 цього Закону.
Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань
1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Забороняється здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім коштів Державного бюджету України,
в тому числі надання допомоги в межах проектів міжнародної технічної допомоги відповідно
до міжнародних договорів України.
2. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами,
технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України.

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Стаття 18. Правовий захист працівників Державного бюро розслідувань
1. Працівники Державного бюро розслідувань під час виконання покладених на них
обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами
випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність.
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В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань
та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей
про місце проживання цих осіб. Відомості про проходження служби працівниками Державного бюро розслідувань надаються з дозволу Директора Державного бюро розслідувань або
його заступника.
У разі затримання працівника Державного бюро розслідувань або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають в установах для попереднього
ув’язнення окремо від інших осіб.
2. Для забезпечення безпеки працівників Державного бюро розслідувань, їх захисту від
протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків, у складі Державного бюро розслідувань діє спеціальний підрозділ фізичного захисту, працівникам якого
надається право зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а
також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в порядку, передбачених Законом
України «Про Національну поліцію».
3. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних
засадах, надають допомогу Державному бюро розслідувань у виконанні покладених на нього
завдань. Незаконне розголошення відомостей про таких осіб, а також інші правопорушення
щодо цих осіб та їхніх близьких осіб, вчинені у зв’язку з відносинами з Державним бюро розслідувань, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
4. Працівник Державного бюро розслідувань, який відповідно до цього Закону повідомив
про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань, не
може бути звільнений з посади або бути змушений до звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим чином переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення
до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Посадовим
особам Державного бюро розслідувань забороняється розголошувати відомості про працівників Державного бюро розслідувань, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань.
Стаття 19. Соціальний захист та пенсійне забезпечення працівників Державного бюро
розслідувань
1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Державного бюро розслідувань відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
2. Особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань користуються
соціальними гарантіями відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» та інших законів з урахуванням положень, встановлених цим Законом.
3. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
4. Пенсійне забезпечення працівників Державного бюро розслідувань, які є державними службовцями, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про
державну службу». Пенсійне забезпечення інших працівників Державного бюро розслідувань
здійснюється на підставах та в порядку, встановлених законодавством.
Стаття 20. Грошове забезпечення та оплата праці працівників Державного бюро
розслідувань
1. Умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці
державних службовців Державного бюро розслідувань повинні забезпечувати достатні мате-
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ріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням специфіки,
інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір до Державного бюро розслідувань висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників.
2. На осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань поширюються
умови грошового забезпечення, передбачені для працівників Національної поліції, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Умови оплати праці працівників Державного
бюро розслідувань, які є державними службовцями, визначаються законодавством про державну службу з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Умови оплати праці осіб, які працюють в Державному бюро розслідувань за трудовими
договорами, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з:
1) посадового окладу;
2) доплати за вислугу років;
3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
4) доплат за спеціальне звання або ранг державного службовця.
Заробітну плату працівників Державного бюро розслідувань складають: не менше 70 відсотків посадовий оклад та не більше 30 відсотків – доплати.
4. Установлюються такі посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет
України на відповідний рік:
Директор Державного бюро розслідувань – 30;
• перший заступник, заступник Директора Державного бюро розслідувань – 28;
• керівник територіального управління, керівник управління центрального апарту Державного бюро розслідувань – 26;
• начальник відділу центрального апарату Державного бюро розслідувань – 24;
• начальник відділу територіального управління Державного бюро розслідувань – 22;
• слідчий органу Державного бюро розслідувань – 20;
• інші працівники Державного бюро розслідувань – сума, що дорівнює трьом розмірам
посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
5. Посадові оклади відповідних заступників керівників управлінь (начальників відділів)
Державного бюро розслідувань встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,1.
Посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань, які проходять стажування,
встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5.
6. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 10 відсотків, більше 5 років – 15 відсотків, більше 10 років – 20 відсотків, більше 15 років – 25 відсотків, більше 20 років – 30 відсотків,
більше 25 років – 35 відсотків, більше 30 років – 40 відсотків, більше 35 років – 45 відсотків
посадового окладу.
7. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або
«цілком таємно», – 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», – 5 відсотків посадового окладу.
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8. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються в порядку і
розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.
Стаття 21. Відповідальність працівників Державного бюро розслідувань
1. Працівники Державного бюро розслідувань самостійно приймають рішення в межах
своїх повноважень, визначених цим та іншими законами, і за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть відповідальність згідно із законом.
2. У разі порушення працівником Державного бюро розслідувань під час виконання ним
своїх службових обов’язків прав чи свобод особи Державне бюро розслідувань в межах своєї
компетенції вживає заходів із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

РОЗДІЛ ІV. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
Стаття 22. Взаємодія Державного бюро розслідувань з іншими державними органами
1. З метою забезпечення взаємодії Державного бюро розслідувань з органами прокуратури, внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України,
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму (далі – спеціально уповноважений орган виконавчої
влади з питань фінансового моніторингу), у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов›язків яких належить здійснення взаємодії з Державним бюро розслідувань.
2. Обмін оперативною інформацією між Державним бюро розслідувань та Національним
антикорупційним бюро України, органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щодо спільних заходів та з іншими державними органами, які відповідно
до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів.
3. Умови і порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань та іншими державними органами регулюються спільними нормативно-правовими актами.
4. Передача оперативної інформації Державного бюро розслідувань іншим державним
органам дозволяється тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Державного бюро розслідувань.
5. Державне бюро розслідувань взаємодіє з Національним банком України, Фондом
державного майна України, Антимонопольним комітетом України, органами Державної
прикордонної служби та іншими державними органами. Державне бюро розслідувань може
укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін
інформацією.
6. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, орган
державного фінансового контролю в Україні, а також інші державні органи, що здійснюють
державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства
України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Державного бюро розслідувань, зобов›язані:
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1) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з›ясовувати дії фізичних та юридичних осіб, що можуть свідчити про відповідні кримінальні правопорушення або
створювати умови для їх вчинення;
2) передавати Державному бюро розслідувань одержані під час здійснення контрольних
функцій і аналізу інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Державного
бюро розслідувань.
7. Державне бюро розслідувань та Державна пенітенціарна служба України взаємодіють
з питань обміну інформацією про осіб, притягнутих до відповідальності за кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань.

РОЗДІЛ V. ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Стаття 23. Контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань
1. Контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», цим та іншими законами України.
2. Директор Державного бюро розслідувань:
1) інформує Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України з
основних питань діяльності Державного бюро розслідувань та його підрозділів, про виконання
покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб;
2) щороку до 1 квітня подає Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за попередній рік.
3. Письмовий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань повинен містити інформацію про:
1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням таких відомостей:
• кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;
• кількість оперативно-розшукових справ, заведених Державним бюро розслідувань, та
їх результативність;
• кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
• кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного
бюро розслідувань;
• кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних кримінальних правопорушень;
• відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями,
віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань, стан та обсяги їх відшкодування;
• відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, конфісковані за

154 Aнтикорупційні заходи в Україні після Революції Гідності: Ключові законодавчі аспекти
рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг,
стягнені на користь держави, та розпорядження ними;
• відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень,
віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, які було повернуто в Україну з-за кордону, та розпорядження ними;
• відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, та розпорядження ними;
2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
3) співпрацю з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та
міжнародними організаціями в межах своєї компетенції.
4) штат Державного бюро розслідувань, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їхньої кваліфікації;
5) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Державного бюро розслідувань, результати їх розгляду, притягнення працівників Державного бюро розслідувань до відповідальності;
6) кошторис Державного бюро розслідувань та його виконання;
7) інші відомості щодо результатів діяльності Державного бюро розслідувань та виконання
покладених на нього обов’язків.
4. Звіт Державного бюро розслідувань надається для висновку Раді громадського контролю при Державному бюро розслідувань, яка розглядає його упродовж 10 днів з дня надання. Звіт Державного бюро розслідувань подається до відповідних державних органів та
оприлюднюється разом із висновком Ради громадського контролю у разі його затвердження
у встановлений строк.
5. Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, не рідше одного разу на рік проводить
відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Державного бюро розслідувань, виконання покладених на Державне бюро розслідувань, додержання ним законодавства, прав і
свобод людини і громадянина.
Стаття 24. Підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань
1. З метою запобігання і виявлення правопорушень у діяльності працівників Державного
бюро розслідувань в його складі діють підрозділи внутрішнього контролю, що підпорядковуються безпосередньо Директорові Державного бюро розслідувань. Підрозділи внутрішнього контролю діють у складі центрального апарату та територіальних органів Державного
бюро розслідувань.
Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою – одинадцятою статті 11 цього Закону.
2. Підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань має такі обов’язки:
1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Державного бюро розслідувань
згідно з вимогами законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»;
2) здійснення контролю за дотриманням працівниками Державного бюро розслідувань
правил етичної поведінки, вимог щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;
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3) проведення перевірок працівниками Державного бюро розслідувань на доброчесність
та моніторингу способу їх життя;
4) проведення з особами психофізіологічних інтерв’ю із застосуванням поліграфа під час
вступу на службу та проходження служби в Державному бюро розслідувань;
5) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах
масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію,
сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Державного бюро розслідувань, щодо
причетності працівників Державного бюро розслідувань до вчинення правопорушень;
6) проведення службового розслідування стосовно працівників Державного бюро роз
слідувань;
7) проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на призначення на посади в Державному бюро розслідувань;
8) вжиття заходів щодо захисту працівників Державного бюро розслідувань, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Державного
бюро розслідувань;
9) консультування працівників Державного бюро розслідувань щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового
характеру.
3. Працівник Державного бюро розслідувань, якому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань, зобов’язаний
негайно повідомити про це Директора Державного бюро розслідувань та підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.
4. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Державного бюро
розслідувань кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань негайно повідомляє про це Генерального прокурора України чи
його заступника.
5. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Державного
бюро розслідувань визначаються положенням, яке затверджує Директор Державного бюро
розслідувань.
Стаття 25. Дисциплінарна комісія Державного бюро розслідувань
1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Державного
бюро розслідувань утворюється Дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб. До складу Дисциплінарної комісії входять три особи, визначені Радою громадського контролю при Державному
бюро розслідувань.
Склад та положення про Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань затверджуються Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового положення про
Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом
Міністрів України.
2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, що проводиться підрозділом внутрішнього контролю, складає висновок про наявність чи відсутність у діях
працівника Державного бюро розслідувань дисциплінарного проступку та підстав для його
притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.
3. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймає Дисциплінарна комісія.
Зазначене рішення може бути оскаржено до суду.
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Стаття 26. Проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа
1. До вступу на службу до Державного бюро розслідувань, а також не рідше одного разу
на рік під час проходження служби в Державному бюро розслідувань працівники Державного
бюро розслідувань проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.
Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для
життя і здоров’я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді
варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі.
Метою проведення дослідження є виявлення можливих кримінальних правопорушень,
вчинених у минулому особою, яка претендує на зайняття посади в Державному бюро розслідувань або проходить у ньому службу.
2. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа не є підставою
для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки працівника.
Відмова кандидата на зайняття посади в Державному бюро розслідувань від участі в психофізіологічному дослідженні із застосуванням поліграфа є підставою для відмови в розгляді
його кандидатури.
3. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа не можуть бути
підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.
4. Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводять спеціалісти підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.
Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 27. Забезпечення прозорості в діяльності Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань через засоби масової інформації, на своєму офіційному
веб-сайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність.
2. Державне бюро розслідувань:
1) готує та оприлюднює не пізніше 1 квітня в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті звіт про свою діяльність за минулий рік,
передбачений статтею 23 цього Закону;
2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними запитами, у тому числі із зазначенням причин, через які певні заходи не були вжиті;
4) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про призначення та звільнення працівників Державного бюро розслідувань;
5) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід розслідування проваджень, у тому числі інформацію про оголошення про підозру, спрямування провадження до
суду чи його закриття тощо.
3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису Державного бюро розслідувань, його компетенції та основних напрямів діяльності, а також щодо
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притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень працівників Державного бюро
розслідувань.
Стаття 28. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань
1. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю при Державному бюро розслідувань утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу.
До складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань не можуть
входити:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
2) особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років
(незалежно від тривалості);
3) особи, близькі особи яких були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж
попередніх двох років (незалежно від тривалості).
2. Положення про Раду громадського контролю та порядок її формування затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
3. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань:
1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Державного бюро
розслідувань;
2) розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок щодо них;
3) обирає з її членів трьох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань;
4) має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського контролю.
Стаття 29. Прокурорський нагляд
1. Нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснює Генеральний прокурор
України безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.
Стаття 30. Посвідчення працівника Державного бюро розслідувань
1. Працівники Державного бюро розслідувань мають службове посвідчення.
2. Положення про службове посвідчення працівника Державного бюро розслідувань та
його зразок затверджує Директор Державного бюро розслідувань.

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня утворення Кабінетом Міністрів України Державного
бюро розслідувань, але не пізніше 1 березня 2016 року, крім положень частини другої та третьої статті 11 (щодо формування конкурсної комісії), які набирають чинності з 1 січня 2016 року.
2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові
акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України утворити Державне бюро розслідувань за рахунок штатної чисельності слідчих підрозділів Генеральної прокуратури України, відповідних
підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади, що протидіють злочинності, і сформувати Конкурсну комісію відповідно до цього Закону.
Під час початкового формування підрозділів Державного бюро розслідувань встановлюються і повинні бути дотримані квоти, згідно з якими:
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1) формування слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань забезпечується за рахунок:
• осіб, які протягом останнього року обіймали посади слідчих прокурорів, – не більш як
на 30 відсотків;
• осіб, які протягом останнього року обіймали посади слідчих в інших органах державної
влади, – не більш як на 19 відсотків;
• інших осіб, які мають відповідний стаж роботи в галузі права, – не менш як на 51 відсоток;
2) формування оперативно-розшукових підрозділів, а також підрозділу внутрішньої безпеки Державного бюро розслідувань забезпечується за рахунок осіб, які:
• протягом останнього року обіймали посади в оперативно-розшукових підрозділах, –
не більш як на 40 відсотків;
• інших осіб, які мають відповідний стаж роботи в галузі права, – не менш як на 60 відсотків.
4. Заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, подані до органів внутрішніх
справ до набрання чинності цим Законом і відомості щодо яких не внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, але які відповідно до цього Закону підслідні Державному бюро розслідувань, передаються протягом 24 годин до відповідного підрозділу (органу)
Державного бюро розслідувань для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових
розслідувань згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.
Матеріали кримінального провадження, які на день набрання чинності цим Законом перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але
відповідно до цього Закону підслідні Державному бюро розслідувань, передаються до відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для продовження провадження
після початку здійснення Державним бюро розслідувань функції досудового розслідування.
Заяви та повідомлення, звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, подані до органів внутрішніх справ до
набрання чинності цим Законом і щодо яких не прийнято рішення, але які відповідно до цього
Закону підслідні Державному бюро розслідувань, протягом 24 годин повертаються заявникам
або передаються до відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для їх
внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.
5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) статтю 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) викласти в такій редакції:
«Стаття 216. Підслідність
1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 2651 305, 328, 329, 330, 332, 3321, 333, 334, 359, 422, 436,
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.
Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального
кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425,
426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо
якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім
випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Додаток II

159

3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства,
здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 212, 2121, 216, 2181,
219 Кримінального кодексу України.
Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені
статтями 192, 200, 205, 222, 2221, 358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо
якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються
слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
4. Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування:
1) злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних груп та злочинних організацій (статті 255,
256, 257, 260 Кримінального кодексу України);
2) особливо тяжких насильницьких злочинів (частина друга статті 115, частина третя статті
3211, статті 348, 379, 400, частина четверта статті 404 Кримінального кодексу України);
3) злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання (статті 115, 120, частина друга
статті 121, частина друга статті 122, частина друга статті 126, стаття 127, частини друга і третя
статті 146, статті 151, 365, 371, 373, 386, 4261 Кримінального кодексу України), вчинених працівниками правоохоронних органів;
4) військових злочинів, крім випадків, коли їх досудове розслідування віднесено до підслідності органів безпеки згідно з частиною другою цієї статті (статті 402-421, 423-435 Кримінального кодексу України);
5) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами,
посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів
віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
6) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро
України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли
досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України
згідно з частиною п’ятою цієї статті.
5. Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 2062, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників
юридичних осіб публічного права), 364, 3661, 368, 3682, 369, 3692, 410 Кримінального кодексу
України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
1) злочин вчинено:
• Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України,
Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником
та заступником міністра, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради
національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;
• державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад,
особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;
• депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради,
міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування,
посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
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• суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
• Генеральним прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його
заступником, керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної Республіки
Крим, міст Києва і Севастополя, області;
• особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, Державного бюро
розслідувань, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання
державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою
органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного
радника податкової та митної справи III рангу і вище;
• військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби
транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України;
• керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо
злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового
формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 3692 Кримінального кодексу
України, вчинено щодо службової особи, визначеної в частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або в пункті 1 цієї частини.
Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином
було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та
інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під
тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства
та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації
конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.
Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, які віднесені цією статтею до його підслідності,
за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із
прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати злочини, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.
У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного
бюро України злочинів, передбачених статтями 354, 364-370 Кримінального кодексу України,
які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Ди-
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ректора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу.
6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 384, 385, 386, 387,
388 і 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв›язку з яким почато досудове розслідування.
7. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 258, 2581, 2582,
2583, 2584, 2585, 261 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється
слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування.
8. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 2091 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який
розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне
протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
Досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, проводиться без попереднього притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях
за статтею 209 Кримінального кодексу України у разі, коли, зокрема:
1) суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, – на території України;
2) факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлений обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
9. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою,
щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов›язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому
органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який
здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів
в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів»;
2) у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
а) статтю 3 після слів «Національне антикорупційне бюро України» доповнити словами
«Державне бюро розслідувань»;
б) у частині першій статті 5:
• абзац другий викласти в такій редакції:
«Національної поліції України – кримінальною поліцією»;
• після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Державного бюро розслідувань – внутрішньої безпеки, забезпечення особистої безпеки».
У зв’язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим –
дванадцятим;
в) частину четверту статті 7 після слів «Оперативні підрозділи» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
г) частину першу статті 8 доповнити пунктом 71 такого змісту:
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«71) з метою виявлення та фіксації фактів діянь, передбачених статтями 305, 307, 309, 311,
318, 321, 3641, 3652, 368, 3683, 3684, 369, 3692 Кримінального кодексу України, проводити операції з контрольованого вчинення відповідних діянь. Порядок отримання дозволу, строк його
дії та порядок проведення операції з контрольованого вчинення корупційного діяння визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України»;
ґ) у статті 9:
• частину першу після слів «органу Служби безпеки України» доповнити словами «оперативного підрозділу органів Державного бюро розслідувань»;
• частину другу після слів «Службою безпеки України» доповнити словами «Державним
бюро розслідувань»;
• частину третю після слів «органу Служби безпеки України» доповнити словами «Директором Державного бюро розслідувань»;
• частину восьму після слів «Міністерство внутрішніх справ України» доповнити словами
«Державне бюро розслідувань»;
д) у статті 91:
• частину другу після слів «Центрального управління Служби безпеки України» доповнити словами «Директором Державного бюро розслідувань»,
• частину третю після слів «Головою Служби безпеки України» доповнити словами «Директором Державного бюро розслідувань»;
4) у Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№ 52, ст. 490; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 49, ст. 2056):
а) статтю 14 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Для окремих категорій державних службовців законом можуть бути визначені особливості визнання дисциплінарного проступку підставою для припинення державної служби».
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
б) статтю 15 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«З метою здійснення конкурсного добору на посади державних службовців у центральному органі виконавчої влади зі спеціальним статусом законом може бути встановлено інший
порядок утворення конкурсної комісії та проведення конкурсу»;
3) у частині другій статті 8 Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами):
• абзац четвертий після слів «розвідувальних органів України» доповнити словами «працівників Державного бюро розслідувань»;
• абзац десятий після слова «юстиції» доповнити словами «Державному бюро роз
слідувань»;
6) частину третю статті 3 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2003 р.,
№ 16, ст. 124; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2015 р., № 40-41, ст. 379) викласти в такій редакції:
«3. Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи служби безпеки,
Державного бюро розслідувань, органи внутрішніх справ або Національне антикорупційне
бюро України, у складі структур яких з цією метою створюються спеціальні підрозділи. Безпеку
осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні провадження знаходяться у провадженні податкової міліції або суду, забезпечує за їх рішенням відповідно орган служби безпеки, Державного бюро розслідувань, орган внутрішніх справ, Національне антикорупційне бюро України
або орган чи установа виконання покарань, слідчий ізолятор. Безпеку особи, взятої під захист,
якщо її тримають в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, забезпечує відповідний
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підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора незалежно від того, у провадженні якого органу
знаходиться кримінальне провадження»;
5) у Законі України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
а) статтю 4 після слів «Про службу безпеки України» доповнити словами «Про Національне
антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань»;
б) статтю 14 доповнити пунктом «з» такого змісту:
«з) Директор Державного бюро розслідувань та його заступники – щодо захисту службовців Державного бюро розслідувань та їхніх близьких родичів»;
в) у статті 15:
• частину першу доповнити пунктом «д1» такого змісту:
«д1) щодо працівників Державного бюро розслідувань – на органи Державного бюро розслідувань»;
• доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Безпеку працівників суду, правоохоронних органів та їхніх близьких родичів, якщо вони
взяті під захист, у разі якщо їх тримають в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі,
забезпечує відповідний підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора незалежно від того, у
провадженні якого органу знаходиться кримінальне провадження»;
7) статтю 15 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові
незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1 із
наступними змінами) після слів «працівникам Національного антикорупційного бюро України»
доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
9) у Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12,
ст. 155 із наступними змінами):
а) частину сьому статті 27 після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «Державному бюро розслідувань»;
б) частину другу статті 38 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
в) пункт 9 частини першої статті 39 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
8) пункт 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2014 р., № 13, ст. 181; 2014 р., № 47,
ст. 2051) після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «Державному
бюро розслідувань»;
10) у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118, № 35, ст. 343):
• підпункт «д» після слів «підрозділів цивільного захисту» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
• підпункт «е» після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державного
бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України».
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
12 листопада 2015 року
№ 794-VIIІ

Додаток ІІІ
Закон України «Про Національну поліцію»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379)
{Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві цей Закон набирає чинності з дня його опублікування – див. пункт 1 розділу XI}
{Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в містах Одесі та Львові цей Закон набирає чинності з 20 серпня 2015 року  – див. пункт 1 розділу XI}
Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України,
статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Національна поліція України
1. Національна поліція України (далі – поліція) – це центральний орган виконавчої влади,
який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
2. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.
Стаття 2. Завдання поліції
1. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Стаття 3. Правова основа діяльності поліції
1. У своїй діяльності поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також
виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 4. Міжнародне співробітництво поліції
1. Взаємовідносини у сферах діяльності поліції з відповідними органами інших держав та
міжнародними організаціями базуються на міжнародних договорах, а також на установчих актах та правилах міжнародних організацій, членом яких є Україна.
2. Поліцейські можуть направлятися до міжнародних організацій, іноземних держав як
представники поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень поліції.
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3. Поліцейські можуть залучатися до участі в міжнародних операціях з підтримання миру
і безпеки.
Стаття 5. Взаємодія поліції з органами державної влади та органами місцевого само
врядування
1. Поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та
інших нормативно-правових актів.

РОЗДІЛ II. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
Стаття 6. Верховенство права
1. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого
людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
2. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського
суду з прав людини.
Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини
1. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини,
гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації.
2. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному
для виконання завдань поліції.
3. Здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута або немає необхідності подальшого
їх застосування.
4. Поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати
або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що
принижує гідність, поводження чи покарання.
У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов’язаний негайно вжити всіх можливих
заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти безпосередньому керівництву про факти
катування та наміри їх застосування. У разі приховування фактів катування або інших видів неналежного поводження поліцейськими керівник органу протягом доби з моменту отримання
відомостей про такі факти зобов’язаний ініціювати проведення службового розслідування та
притягнення винних до відповідальності.
У разі виявлення таких дій поліцейський зобов’язаний повідомити про це орган досудового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних злочинів, вчинених поліцейськими.
5. У діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками.
Стаття 8. Законність
1. Поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначеніКонституцією та законами України.
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2. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження
та накази.
3. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для
порушення поліцейським Конституції та законів України.
Стаття 9. Відкритість та прозорість
1. Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України.
2. Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і
свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку.
3. Поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та
відповідно до вимог, визначених законом.
4. Поліція може оприлюднювати (поширювати) інформацію з обмеженим доступом лише
у випадках та в порядку, визначених законом.
5. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність поліції, обов’язково оприлюднюються на веб-порталі центрального органу управління поліції. Нормативно-правові акти з
обмеженим доступом оприлюднюються у випадках та в порядку, визначених законом.
6. Проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав та свобод людини, обов’язково
проходять громадське обговорення в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України.
Стаття 10. Політична нейтральність
1. Поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань
та партійної належності.
2. Поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та
громадських об’єднань.
3. В органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких
зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність.
4. Поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних
партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях.
Стаття 11. Взаємодія з населенням на засадах партнерства
1. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на
задоволення їхніх потреб.
2. З метою визначення причин та/або умов учинення правопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та
проблем територіальних громад.
3. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності
органів і підрозділів поліції.
4. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними соціологічними
службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 12. Безперервність
1. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського.
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2. Поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення
робочого дня.

РОЗДІЛ III. СИСТЕМА ПОЛІЦІЇ ТА СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Стаття 13. Загальна система поліції
1. Систему поліції складають:
1) центральний орган управління поліцією;
2) територіальні органи поліції.
2. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання
покладених на поліцію завдань.
3. У складі поліції функціонують:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
4. У системі поліції можуть утворюватися науково-дослідні установи та установи за
безпечення.
Стаття 14. Центральний орган управління поліції
1. Структуру центрального органу управління поліції затверджує керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
2. Штатний розпис (штат) поліції затверджує керівник поліції.
3. Кошторис поліції затверджує керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх
справ України.
Стаття 15. Територіальні органи поліції
1. Територіальні органи поліції утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах як юридичні особи публічного права
в межах граничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання.
2. Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України на підставі пропозицій керівника поліції.
3. Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з
Міністром внутрішніх справ України.
4. Штатний розпис (штат) та кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник
поліції.
5. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.
6. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з
посад керівник територіального органу поліції.
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7. Керівником, заступником керівника територіального органу поліції може бути призначена особа, яка:
1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;
2) має вищу повну юридичну освіту;
3) має стаж роботи в галузі права не менш як п’ять років;
4) має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року.
{Частина сьома статті 15 набирає чинності з 1 січня 2017 року – див. підпункт 2 пункту
1 розділу XI цього Закону}
Стаття 16. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах
з поліцією
1. Міністр внутрішніх справ України:
1) забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і
порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також
надання поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією;
2) забезпечує нормативно-правове регулювання діяльності поліції, погоджує та подає на
розгляд Кабінету Міністрів України розроблені поліцією та Міністерством внутрішніх справ
України проекти законів, актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності поліції;
3) затверджує стратегічні програми діяльності та визначає пріоритетні напрями роботи поліції, шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи;
4) забезпечує виконання міжнародних договорів України, що належать до сфер діяльності поліції;
5) забезпечує ведення та використання баз (банків) даних, визначає порядок обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України, поліцією та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра внутрішніх справ України;
6) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство внутрішніх справ України;
7) виконує інші обов’язки відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 17. Поліцейський
1. Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.
2. Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок
видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує Міністр внутрішніх
справ України.
Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського
1. Поліцейський зобов’язаний:
1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського;
2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;
3) поважати і не порушувати прав і свобод людини;
4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я;
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5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.
2. Поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням
про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання
допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.
3. Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський
зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу
службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук.
4. Додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням поліцейським служби в поліції, можуть
бути покладені на нього виключно законом.
Стаття 19. Види відповідальності поліцейських
1. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну,
цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.
2. Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а
також застосування до поліцейських заохочень визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується законом.
3. Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції, поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень.
Стаття 20. Однострій поліцейських
1. Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій безоплатно.
2. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет Міністрів України.
3. На однострої поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням його
спеціального жетона.
Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також
будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за
допомогою технічних засобів.
Поліцейський, який виконує функції в цивільному одязі, зобов’язаний мати при собі нагрудний знак, передбачений цією частиною, крім випадків, коли наявність нагрудного знака
перешкоджає проведенню негласної слідчої (розшукової) дії.
Поліцейським підрозділу спеціального призначення номер нагрудного знака додатково
зазначається на однострої і на шоломі таким чином, щоб його було можливо прочитати або
зафіксувати за допомогою технічних засобів, крім випадків, коли такі поліцейські відповідно до
рішень уповноважених осіб поліції виконують завдання в режимі секретності.
4. Правила носіння та норми належності однострою поліцейських затверджує Міністр внутрішніх справ України.
5. Використання спеціальних звань, відзнак, однострою і службового посвідчення поліцейського особою, яка не є поліцейським, заборонено і має наслідком відповідальність відповідно до закону.
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Стаття 21. Керівник та заступники керівника поліції
1. Безпосереднє керівництво поліцією здійснює керівник поліції.
2. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів
України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх
справ України.
3. Керівник поліції має першого заступника та заступників.
4. Перший заступник та заступники керівника поліції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за поданням керівника поліції.
5. Керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка:
1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;
2) має вищу повну юридичну освіту;
3) має стаж роботи в галузі права не менш як сім років;
4) має досвід роботи на керівних посадах не менш як п’ять років.
{Частина п’ята статті 21 набирає чинності з 1 січня 2017 року – див. підпункт 2 пункту
1 розділу XI цього Закону}
Стаття 22. Основні повноваження керівника поліції
1. Керівник поліції:
1) очолює поліцію та здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених
на неї завдань;
2) у межах компетенції організовує та контролює виконання поліцією Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, а
також наказів і доручень Міністра внутрішніх справ України з питань, що належать до сфери
діяльності поліції;
3) вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ України пропозиції щодо забезпечення
формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони
та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності,
надання поліцейських послуг;
4) представляє у визначеному порядку поліцію у відносинах з іншими органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями в Україні та за кордоном;
5) звітує перед Міністром внутрішніх справ України про виконання покладених на поліцію
завдань і повноважень;
6) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
7) підписує накази поліції;
8) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів поліції;
9) у межах повноважень надає доручення, обов’язкові для виконання поліцейськими, державними службовцями і працівниками поліції;
10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату поліції;
11) приймає на службу та звільняє зі служби, призначає та звільняє з посад поліцейських
відповідно до положень цього Закону;
12) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, визначеному законом та іншими
нормативно-правовими актами про державну службу, державних службовців апарату центрального органу управління поліції;
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13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, визначеному законодавством про
працю, працівників центрального органу управління поліції;
14) приймає у визначеному порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських;
15) приймає у визначеному законодавством про державну службу порядку рішення про
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату центрального органу управління поліції;
16) приймає у визначеному трудовим законодавством порядку рішення про заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників поліції;
17) у визначеному порядку вносить подання про представлення поліцейських, державних
службовців апарату центрального органу управління поліції та працівників поліції до відзначення державними нагородами України;
18) присвоює спеціальні звання поліції відповідно до цього Закону;
19) присвоює ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну
службу;
20) вносить Міністру внутрішніх справ України пропозиції про утворення територіальних
органів поліції, які є юридичними особами публічного права, у межах граничної чисельності
поліцейських, державних службовців та працівників поліції і коштів, визначених на її утримання, а також щодо їх ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України;
21) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, заклади та установи, затверджує їхні
положення (статути), у визначеному порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює інші повноваження з управління об’єктами права державної власності, що
належать до сфери управління поліції;
22) забезпечує дотримання визначеного Міністром внутрішніх справ України порядку обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України і поліцією;
23) приймає у визначеному порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є поліція;
24) виконує повноваження керівника державної служби в органі відповідно до законодавства про державну службу та здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

РОЗДІЛ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Стаття 23. Основні повноваження поліції
1. Поліція відповідно до покладених на неї завдань:
1) здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень;
2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних
правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;
3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень;
припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;
4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного право
порушення;
5) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;
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6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної
підслідності;
7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді,
суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та інших осіб у
випадках, визначених законом;
8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні
правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує
їх виконання;
9) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних
у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне право
порушення;
10) вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у
парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях;
11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього
руху, його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вуличнодорожній мережі;
12) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом;
13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів;
у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху;
14) вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього
життя чи здоров’я;
15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним трупом;
16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених
законом;
17) у межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій
бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які
відбували покарання у виді позбавлення волі;
18) вживає заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї;
19) здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні
державної охорони;
20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності;
21) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних
правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;
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22) здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин;
23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, за дотриманням
вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення;
24) сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території
України або в окремій місцевості;
25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних органів)
інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та міжнародних договорів України.
Стаття 24. Додаткові повноваження поліції
1. Виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно
законом.
Стаття 25. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення
1. Поліція здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повноважень, визначених цим Законом.
2. Поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності:
1) формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства
внутрішніх справ України;
2) користується базами (банками) даних Міністерства внутрішніх справ України та інших
органів державної влади;
3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу;
4) здійснює інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями.
3. Поліція може створювати власні бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документообігу, а також міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні
для виконання покладених на неї повноважень.
4. Діяльність поліції, пов’язана із захистом і обробкою персональних даних, здійснюється
на підставах, визначених Конституцією України, Законом України «Про захист персональних
даних», іншими законами України.
Стаття 26. Формування інформаційних ресурсів поліцією
1. Поліція наповнює та підтримує в актуальному стані бази (банки) даних, що входять до
єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, стосовно:
1) осіб, щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу;
2) виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, осіб, які їх учинили, руху
кримінальних проваджень; обвинувачених, обвинувальний акт щодо яких направлено до суду;
3) розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування
покарання або вироку суду;
4) розшуку безвісно зниклих;
5) установлення особи невпізнаних трупів та людей, які не можуть надати про себе будьяку інформацію у зв’язку з хворобою або неповнолітнім віком;
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6) зареєстрованих в органах внутрішніх справ кримінальних або адміністративних правопорушень, подій, які загрожують особистій чи публічній безпеці, надзвичайних ситуацій;
7) осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне затримання,
затримання згідно з дорученнями органів правопорядку, затримання осіб органами досудового розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт);
8) осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцією;
9) зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, осіб, які
їх учинили, та результатів розгляду цих правопорушень у судах;
10) іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення визначених
правил перебування в Україні;
11) викрадених номерних речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні ознаки для ідентифікації, або речей, пов’язаних із учиненням правопорушень, відповідно до заяв
громадян;
12) викрадених (втрачених) документів за зверненням громадян;
13) знайдених, вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в
обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери;
14) викрадених транспортних засобів, які розшукуються у зв’язку з безвісним зникненням
особи, виявлених безгосподарних транспортних засобів, а також викрадених, втрачених номерних знаків;
15) виданих дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху та дозволів на рух
окремих категорій транспортних засобів;
16) зброї, що перебуває у володінні та користуванні фізичних і юридичних осіб, яким надано дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї;
17) викраденої, втраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої зброї із
числа тієї, що незаконно зберігалася;
18) бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності
відповідно до закону.
2. Під час наповнення баз (банків) даних, визначених у пункті 7 частини першої цієї статті,
поліція забезпечує збирання, накопичення мультимедійної інформації (фото, відео-, звукозапис) та біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК).
Стаття 27. Використання поліцією інформаційних ресурсів
1. Поліція має безпосередній оперативний доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших органів державної влади за обов’язковим дотриманням Закону України «Про захист
персональних даних».
2. Інформація про доступ до бази (банку) даних повинна фіксуватися та зберігатися в автоматизованій системі обробки даних, включно з інформацією про поліцейського, який отримав
доступ, та про обсяг даних, доступ до яких було отримано.
3. Кожна дія поліцейського щодо отримання інформації з інформаційних ресурсів, передбачених статтями 26, 27 цього Закону, фіксується у спеціальному електронному архіві, ведення
якого покладається на службу інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України.
В електронному архіві фіксуються прізвище, ім’я, по батькові та номер спеціального жетона поліцейського, вид отриманої інформації, реєстр, з якого отримувалася інформація, час
отримання інформації та інші дані, необхідні для ідентифікації поліцейського, який отримував
інформацію з реєстрів.
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Стаття 28. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів
1. Поліція вживає всіх заходів для недопущення будь-яких порушень прав і свобод людини,
пов’язаних з обробкою інформації.
2. Поліцейські несуть персональну дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини, пов’язаних
з обробкою інформації.
3. Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування поліцейськими інформаційними базами (банками) даних у порядку, визначеному у статтях
26, 27 цього Закону.

РОЗДІЛ V. ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ
Стаття 29. Вимоги до поліцейського заходу
1. Поліцейський захід – це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру,
що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень.
2. Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та ефективним.
3. Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом. Поліцейському
заборонено застосовувати будь-які інші заходи, ніж визначені законами України.
4. Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання повноважень поліції неможливо застосувати інший захід або його застосування буде неефективним, а також якщо
такий захід заподіє найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам.
5. Застосований поліцейський захід є пропорційним, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свободам людини або інтересам суспільства чи держави, не перевищує
блага, для захисту якого він застосований, або створеної загрози заподіяння шкоди.
6. Обраний поліцейський захід є ефективним, якщо його застосування забезпечує виконання повноважень поліції.
7. Поліцейський захід припиняється, якщо досягнуто мети його застосування, якщо неможливість досягнення мети заходу є очевидною або якщо немає необхідності у подальшому застосуванні такого заходу.
Стаття 30. Види поліцейських заходів
1. Поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення таКримінальним процесуальним кодексом України, на підставі та в порядку, визначених законом.
2. Поліція для охорони прав і свобод людини, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або припинення їх порушення також застосовує в межах своєї компетенції поліцейські
превентивні заходи та заходи примусу, визначені цим Законом.
3. Поліція для виконання покладених на неї завдань може застосовувати інші заходи, визначені окремими законами.
4. Якщо поліцейського неможливо ідентифікувати за зовнішніми ознаками, він зобов’я
заний пред’явити особі документ, що посвідчує його повноваження.
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Стаття 31. Превентивні поліцейські заходи
1. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи:
1) перевірка документів особи;
2) опитування особи;
3) поверхнева перевірка і огляд;
4) зупинення транспортного засобу;
5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;
6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
7) проникнення до житла чи іншого володіння особи;
8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ;
9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб;
11) поліцейське піклування.
2. Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов’язана повідомити
особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи.
Стаття 32. Перевірка документів особи
1. Поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках:
1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;
4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл,
якщо встановити такі права іншим чином неможливо;
5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної
пригоди, іншої надзвичайної події;
6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може
бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.
Стаття 33. Опитування особи
1. Поліцейський може опитати особу, якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських повноважень.
Для опитування поліцейський може запросити особу до поліцейського приміщення.
2. Надання особою інформації є добровільним. Особа може відмовитися від надання інформації. Проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за участю батьків (одного
з них), іншого законного представника або педагога.
3. Перед проведенням опитування особи поліцейський роз’яснює їй підстави та мету застосування поліцейського заходу, якщо це не перешкодить виконанню поліцією повноважень,
покладених на неї цим Законом.
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Стаття 34. Поверхнева перевірка
1. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального
огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу.
2. Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або
оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб.
3. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням
спеціального приладу або засобу.
4. Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу:
1) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;
2) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг
якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або
інших осіб;
3) якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне
правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.
5. Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та/або транспортного засобу або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати
відкрити кришку багажника та/або двері салону.
6. Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно
показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу.
7. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України.
Стаття 35. Зупинення транспортного засобу
1. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі:
1) якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
2) якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;
3) якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального
чи адміністративного правопорушення;
4) якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;
5) якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;
6) якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про
адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
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7) якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;
8) якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших
учасників дорожнього руху;
9) порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних
світлових або звукових сигнальних пристроїв.
2. Поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним
транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті.
Стаття 36. Вимога залишити місце і обмеження доступу на визначену територію
1. Поліцейський уповноважений вимагати від особи (осіб) залишити визначене місце на
певний строк або заборонити чи обмежити особам доступ до визначеної території або об’єктів,
якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони життя і здоров’я
людей, для збереження та фіксації слідів правопорушення.
2. Поліцейський може обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих
ділянках вулиць і автомобільних доріг у разі затримання осіб відповідно до закону, під час
аварій, інших надзвичайних ситуацій, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки
і порядку, охорони життя і здоров’я людей.
Стаття 37. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного
володіння річчю
1. Поліція уповноважена затримувати особу на підставах, у порядку та на строки, визначеніКонституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України
про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України.
2. Відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для цього приміщеннях рахується з моменту її фактичного затримання.
3. У випадках, визначених частиною другою цієї статті, поліцейські повинні негайно викликати медичних працівників до місця фактичного знаходження таких осіб, а також, за можливості, поінформувати членів сім’ї.
4. Поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або пересування
транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави вважати, що річ
або транспортний засіб можуть бути використані особою з метою посягання на своє життя і
здоров’я або на життя чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої речі. На вимогу особи поліцейський зобов’язаний повідомити про причини застосування ним відповідних заходів.
Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється на підставах та в порядку, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні
правопорушення.
5. Обмеження фактичного володіння річчю здійснюється шляхом вилучення речі в її фактичного володільця, обмеження її перенесення або перевезення.
Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про тимчасове
обмеження фактичного володіння річчю особи, а також зобов’язаний скласти протокол про здійснення тимчасового обмеження фактичного володіння річчю та вручити протокол цій особі.
6. Тимчасове обмеження пересування особи та перенесення або перевезення речі негайно
припиняється, якщо немає необхідності здійснювати такий захід.
Стаття 38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи
1. Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:
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1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;
2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;
3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому
володінні.
2. Проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її
права користуватися власним майном.
3. Про застосування вказаного поліцейського заходу обов’язково складається протокол.
Стаття 39. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ
1. Поліція в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України, може оглядати за участю адміністрації (керівництва) юридичних осіб, фізичних осіб (у тому числі фізичних
осіб – підприємців) чи їх уповноважених представників приміщення, де знаходяться зброя,
спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і
речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила або порядок
та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також безпосередньо
оглядати місця їх зберігання з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та
правил їх використання.
2. Поліція може оглядати зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, що знаходяться у фізичних та юридичних осіб, інші предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання та використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та
правил їх використання.
3. Поліція відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України, вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети,
матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи
порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також опечатує
і закриває об’єкти, де вони зберігаються чи використовуються (у тому числі стрілецькі тири,
стрільбища невійськового призначення, мисливські стенди, підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, магазини, у яких здійснюється
їх продаж, піротехнічні майстерні, пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних
засобів, правил поводження з ними та їх застосування) у випадку виявлення порушення правил поводження з ними та правил їх використання, що загрожують громадській безпеці, до
усунення таких порушень.
4. Поліція інформує відповідний орган Міністерства внутрішніх справ України в одноденний строк про кожен факт виявленого порушення правил зберігання і використання зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, інших предметів, матеріалів і
речовин, щодо зберігання і використання яких визначено спеціальні правила чи порядок та на
які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ.
Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції
фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису
1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію,
отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:
1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;
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2) забезпечення дотримання правил дорожнього руху.
2. Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна
бути розміщена на видному місці.
Стаття 41. Поліцейське піклування
1. Поліцейське піклування може здійснюватися щодо:
1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду;
2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішення;
3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі;
4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі.
Поліцейське піклування має наслідком щодо:
1) осіб, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, – передання батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування;
2) осіб, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї статті, – передання відповідному
закладу;
3) осіб, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, – передання у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання.
2. Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити особі зрозумілою для неї мовою підставу застосування поліцейського заходу, а також роз’яснити право отримувати медичну допомогу, давати пояснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно повідомити інших осіб про її
місце перебування.
Повідомлення про права і їх роз’яснення поліцейським може не проводитися у випадку,
коли є достатні підстави вважати, що особа не може усвідомлювати свої дії і керувати ними.
3. Поліцейський уповноважений вилучити у особи зброю чи інші предмети, якими особа
може завдати шкоди оточуючим чи собі, незалежно від того, чи заборонені вони в обігу.
Поліцейському заборонено здійснювати обшук особи, щодо якої здійснюється поліцейське
піклування.
4. Про застосування поліцейського піклування складається протокол, в якому зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) застосування поліцейського заходу; підстави застосування; опис вилученої зброї чи інших предметів; клопотання, заяви чи скарги особи, якщо
такі надходили, наявність чи відсутність видимих тілесних ушкоджень.
Протокол підписується поліцейським і особою. Копія протоколу негайно під розпис вручається особі. Протокол може не надаватися особі для підписання, а його копія – вручатися особі
у випадку, коли є достатні підстави вважати, що вона не може усвідомлювати свої дії і керувати
ними. У такому випадку протокол надається особі чи органу, передбаченому абзацом другим
частини першої цієї статті.
5. Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу повідомляє за допомогою технічних засобів відповідального поліцейського в підрозділі поліції.
У разі наявності достатніх підстав вважати, що передання особи тривало довше, ніж це
необхідно, відповідальний поліцейський в підрозділі поліції зобов’язаний провести перевірку
для вирішення питання про відповідальність винуватих у цьому осіб.
6. Поліцейський зобов’язаний надати особі можливість негайно повідомити про своє місце
перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи.
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Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування про місце перебування неповнолітньої особи.
Стаття 42. Поліцейські заходи примусу
1. Поліція під час виконання повноважень, визначених цим Законом, уповноважена застосовувати такі заходи примусу:
1) фізичний вплив (сила);
2) застосування спеціальних засобів;
3) застосування вогнепальної зброї.
2. Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників.
3. Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу – це сукупність пристроїв, приладів і
предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі
людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службових тварин.
4. Для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні
засоби:
1) гумові та пластикові кийки;
2) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії;
3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо);
4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;
5) засоби примусової зупинки транспорту;
6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби;
7) службові собаки та службові коні;
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;
9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу;
10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень;
11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
12) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами;
13) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби.
5. Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи примусу, не визначені
цим Законом.
6. Не є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).
7. Поліцейський зобов’язаний негайно зупинити застосування певного виду заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату.
8. Норми забезпечення підрозділів поліції спеціальними засобами та вогнепальною зброєю встановлюються Міністром внутрішніх справ України.
Стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів примусу
1. Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної
сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання закон-
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ної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя
і здоров’я особи чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася,
таке попередження є невиправданим або неможливим.
2. Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі звуку.
3. Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчинила
правопорушення.
4. Поліцейські зобов’язані надавати невідкладну медичну допомогу особам, які постраждали в результаті застосування заходів примусу.
5. Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення
збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських,
якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.
Стаття 44. Застосування фізичної сили
1. Поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування
інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених
на нього законом.
2. Поліцейський зобов’язаний письмово повідомити свого керівника, а той зобов’язаний
повідомити прокурора про завдання особі тілесних ушкоджень унаслідок застосування фізичної сили.
Стаття 45. Застосування спеціальних засобів
1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим Законом.
2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він
пройшов відповідну спеціальну підготовку.
3. Загальні правила застосування спеціальних засобів:
1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються:
а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір
поліцейському або намагається втекти;
б) під час затримання особи;
в) під час конвоювання (доставляння) затриманого або заарештованого;
г) якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим;
ґ) проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі;
2) гумові та пластикові кийки застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
б) затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну непокору законній вимозі поліцейського;
в) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;
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3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;
4) засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу життю чи
здоров’ю людини;
5) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень застосовуються для:
а) затримання особи;
б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні;
6) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
б) відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров’ю особи чи поліцейського;
7) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби застосовуються для:
а) маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;
б) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень з метою подальшого виявлення осіб та затримання, а також контролю за переміщенням речей;
8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для:
а) відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;
б) затримання особи, яка чинить збройний опір, або з метою примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), де перебуває
така особа;
в) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні;
9) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються для:
а) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;
б) відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей;
в) примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського зупинитися;
г) затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину;
10) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, застосовуються для:
а) захисту від нападу, що загрожує життю та здоров’ю людей, у тому числі поліцейського;
б) відбиття збройного нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та
нежитлові приміщення, а також для звільнення їх у разі захоплення;
в) затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину
і яка намагається втекти;
г) затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;
ґ) затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що
загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського;
д) подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил;
е) знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю людей, у тому числі
поліцейського;
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є) припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень;
ж) відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров’ю людей;
11) засоби, споряджені безпечними димоутворювальними препаратами, застосовуються для:
а) забезпечення маскування дій поліцейських, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), на якій вона перебуває;
б) звільнення особи, незаконно позбавленої свободи;
12) службовий собака застосовується під час:
а) патрулювання;
б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;
в) під час конвоювання (доставлення) затриманої або заарештованої особи;
г) для відбиття нападу на особу та/або поліцейського;
13) службовий кінь застосовується під час:
а) патрулювання;
б) переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.
4. Поліції (поліцейському) заборонено:
1) наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці,
статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;
2) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії,
здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин;
3) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини;
4) застосовувати водомети при температурі повітря нижче +10°C;
5) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські
перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях;
6) застосовувати кайданки більше ніж 2 години безперервного використання або без послаблення їх тиску.
5. Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода, заподіяна охоронюваним законом правам та інтересам, є меншою, ніж
шкода, яку вдалося відвернути.
6. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу.
Якщо поліцейський заподіяв особі поранення або каліцтво внаслідок застосування до неї
спеціального засобу, керівник такого поліцейського зобов’язаний негайно повідомити про це
відповідного прокурора.
7. Допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу
на організм людини визначаються уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
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8. Правила зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів, що є на озброєнні поліції, визначаються нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України.
Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї
1. Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.
2. Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної зброї, а також на її
застосування і використання лише за умови що він пройшов відповідну спеціальну підготовку.
3. Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності встановлюються Міністром внутрішніх справ України.
4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю:
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому
життю чи здоров’ю;
2) для захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) для звільнення заручників або осіб, яких незаконно позбавлено волі;
4) для відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) для затримання особи, яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти;
6) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують
життю і здоров’ю людей та/або поліцейського;
7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями
створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або поліцейського.
5. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір використання заходу примусу,
визначеного цією статтею.
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;
2) у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;
3) якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;
4) якщо особа чинить збройний опір;
5) для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.
7. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу.
8. Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі збройного
нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу неможливо досягнути іншими засобами.
9. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути
завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та вибухонебезпечних місцях, крім
випадків необхідності відбиття нападу або крайньої необхідності.
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10. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомляти свого керівника про застосування вогнепальної зброї, а також негайно повідомити свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який, у свою чергу, зобов’язаний поінформувати центральний орган
управління поліції та відповідного прокурора.
11. Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо
вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.
12. Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки документів у таких осіб поліцейський може привести в готовність вогнепальну зброю та попередити особу про можливість
її застосування.
Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися
до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, чи доторкнутися до зброї є підставою
для застосування вогнепальної зброї поліцейським.
13. Поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або
виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю
поліцейського та інших осіб.

РОЗДІЛ VI. ДОБІР НА ПОСАДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
Стаття 47. Призначення на посади поліцейських
1. Призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи органів (закладів,
установ) поліції відповідно до номенклатури посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ України.
2. У разі проведення конкурсу для визначення кандидата для призначення на відповідну посаду призначення на посади поліцейських здійснюють посадові особи органів (закладів,
установ) поліції згідно з номенклатурою посад, яку затверджує Міністерство внутрішніх справ
України, та відповідно до результатів конкурсу.
3. Призначення на посади курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, здійснюють керівники
таких закладів.
Стаття 48. Порядок призначення на посади поліцейських
1. Призначення та звільнення з посад поліцейських здійснюється наказами посадових осіб,
зазначених у статті 47 цього Закону.
2. Накази про зарахування поліцейських курсантами, слухачами денної форми навчання
до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку
поліцейських, є підставою для звільнення таких осіб зі штатних посад, які вони займають в
органах (закладах, установах) поліції.
3. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, після закінчення навчання призначаються на посади в
органах (закладах, установах) поліції наказами посадових осіб поліції, зазначених у статті
47цього Закону.
4. Перед вибуттям до нового місця служби поліцейський має здати посаду: здати всю
службову документацію, спеціальні засоби, зброю, матеріальні цінності, закріплені за поліцейським, не пізніше ніж через місяць від дня одержання органом (закладом, установою) витягу з
наказу про переміщення по службі.
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До зазначеного строку не зараховується час перебування поліцейського у відпустці, відрядженні, на лікарняному.
Стаття 49. Вимоги до кандидатів на службу в поліції
1. На службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають
повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою.
2. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на
службу в поліції, затверджує Міністерство внутрішніх справ України.
3. Незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану
здоров’я на службу в поліції не можуть бути прийняті особи у випадках, визначених частиною
другою статті 61 цього Закону, а також особи які:
1) відмовляються від взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського, визначених законом;
2) особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі Закону України «Про
очищення влади».
Стаття 50. Перевірка кандидата на службу в поліції
1. Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, з метою визначення стану їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження, а також перевірку
рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством
внутрішніх справ України.
2. Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою згодою
проходять тестування на поліграфі.
3. Відповідно до порядку, встановленого законом, щодо осіб, які претендують на службу в
поліції, проводиться спеціальна перевірка, порядок проведення якої визначається законом та
іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 51. Поліцейські комісії
1. Для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських на
підставі об’єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах
поліції утворюються постійні поліцейські комісії.
2. До складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції входять
п’ять осіб:
1) два представники, визначені Міністром внутрішніх справ України, не з числа
поліцейських;
2) один представник, визначений керівником поліції;
3) два представники громадськості, рекомендовані Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні
якості, суспільний авторитет.
3. До складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п’ять осіб:
1) один представник, визначений Міністром внутрішніх справ України, не з числа
поліцейських;
2) один представник, визначений керівником поліції;
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3) один представник, визначений керівником відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції;
4) два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.
4. Основними повноваженнями поліцейської комісії є:
1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (заклади, установи) поліції, крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;
2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.
5. Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі.
6. Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить три роки.
Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише
протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії забороняється.
Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх основних службових
обов’язків за місцем основної роботи (служби).
7. Забезпечення діяльності і проведення засідань поліцейських комісій здійснює апарат
відповідного підрозділу поліції.
8. Повноваження члена поліцейської комісії припиняються:
1) у разі закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії;
2) якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за власним
бажанням;
3) якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом
здоров’я;
4) якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили;
5) якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянства іншої
держави;
6) якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим;
7) у разі смерті члена поліцейської комісії;
8) у разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визнання його
недієздатним;
9) у разі застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Рішення про припинення повноважень члена поліцейської комісії приймає посадова особа
або орган, що призначив (обрав) відповідного члена поліцейської комісії.
9. Поліцейська комісія обирає таємним голосуванням більшістю голосів від загального
складу голову поліцейської комісії і секретаря поліцейської комісії.
Голова поліцейської комісії організовує роботу комісії, визначає обов’язки секретаря комісії, веде засідання комісії. Обов’язки голови поліцейської комісії в разі його відсутності виконує
секретар комісії.
Засідання поліцейської комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, визначених
законом.
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Голова поліцейської комісії визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання, та оприлюднює цю інформацію на офіційному вебпорталі комісії не пізніше ніж за два дні до засідання.
10. Член поліцейської комісії уповноважений:
1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні
та перевірці;
2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи з питань,
що розглядаються;
3) вносити пропозиції щодо проекту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань та голосувати «за» або «проти» того чи іншого рішення;
4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії;
5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.
11. Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт
інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини існують, член поліцейської комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав відвід члену
комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може
прийняти рішення.
Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової
заяви на ім’я голови поліцейської комісії. Головуючий на засіданні зобов’язаний ознайомити із
заявою про відвід члена комісії, якому заявлено відвід.
Рішення про відвід (самовідвід) приймає поліцейська комісія більшістю голосів членів, які
беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.
12. Поліцейська комісія проводить голосування за відсутності особи, щодо якої приймається рішення, і запрошених осіб.
Рішення поліцейської комісії викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються
дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого
рішення. Рішення підписує головуючий і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення.
Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до
справи, про що головуючий повідомляє на засіданні.
13. Порядок діяльності поліцейських комісій визначається Міністром внутрішніх справ
України з урахуванням положень цього Закону.
14. Для виконання покладених на поліцейську комісію повноважень її члени користуються
правом доступу до публічної інформації поліції, в тому числі з обмеженим доступом, крім таємної інформації.
Стаття 52. Конкурс на посаду поліцейського
1. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові
обов’язки за відповідною вакантною посадою, у випадках, передбачених цим Законом, проводиться конкурс на службу в поліції та/або на зайняття вакантної посади (далі – конкурс).
2. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та зайняття вакантної посади.
3. Конкурс на службу в поліції обов’язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції.
4. Комплектуванню в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті, за рішенням
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керівника, уповноваженого призначати на такі посади, може передувати або проведення конкурсу, або проведення атестації.
5. Конкурс проводиться відповідно до Типового порядку проведення конкурсу на службу
до поліції та/або зайняття вакантної посади (далі – Типовий порядок проведення конкурсу), що
затверджується Міністром внутрішніх справ України.
Типовий порядок проведення конкурсу визначає:
1) умови проведення конкурсу;
2) вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу;
3) повноваження поліцейської комісії при проведенні конкурсу;
4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;
5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на
службу в поліції та/або зайняття вакантних посад;
6) методи оцінювання кандидатів на службу в поліції та/або на зайняття вакантних посад
державної служби.
6. Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник органу поліції, якому надано право
приймати громадян на службу в поліції та/або призначати на відповідну вакантну посаду.
7. Конкурс проводиться відповідною поліцейською комісією.
Стаття 53. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу
1. Інформація (оголошення) про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до цього Закону і Типового порядку проведення конкурсу на офіційному веб-порталі центрального органу управління поліції, відповідного територіального органу
(закладу, установи) поліції.
2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:
1) місцезнаходження поліцейської комісії, яка проводить конкурс;
2) назва вакантної посади;
3) стислий зміст службових обов’язків;
4) умови грошового забезпечення;
5) вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду
роботи, у тому числі в поліції, та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата
на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, що приймаються на службу в поліції;
6) інформація щодо строковості чи безстроковості призначення на посаду;
7) перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;
8) дата і місце проведення конкурсу;
9) прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.
3. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 10 та більше
30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
Стаття 54. Документи, які подають для участі в конкурсі
1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає у визначеному порядку до поліцейської
комісії такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою
згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання
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корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) копію паспорта громадянина України;
3) копії документів про освіту;
4) особову картку визначеного зразка, автобіографію та фотографії розміром і в кількості,
визначених Типовим порядком проведення конкурсу;
5) декларацію, визначену Законом України «Про запобігання корупції»;
6) копію трудової книжки (за наявності);
7) медичну довідку про стан здоров’я, форму і порядок надання якої визначають спільно
центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері державної служби та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я;
8) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для
військовозобов’язаних або військовослужбовців).
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту
пред’являє поліцейській комісії паспорт громадянина України.
2. Заборонено вимагати від особи, яка претендує на зайняття вакантної посади в поліції,
документи, не визначені цією статтею, якщо надання інших документів не визначено законом.
3. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім зазначених у частині першій цієї статті.
Стаття 55. Порядок проведення конкурсної процедури
1. Служба персоналу (кадрового забезпечення) органу поліції, де проходить конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам та
інформує про це поліцейську комісію.
2. Кандидати, які пройшли перевірку, передбачену частиною першою цієї статті, проходять тестування, співбесіду та інші види оцінювання відповідно до Типового порядку проведення конкурсу.
3. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою така особа проходить у
встановленому порядку конкурсний відбір, за результатами якого приймається рішення про її
прийняття на службу до поліції та/або призначення на посаду або про відмову в такому прийнятті та/або призначенні.
4. Засідання поліцейської комісії при проведенні конкурсу є правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
5. Під час засідання поліцейської комісії при проведенні конкурсу її члени:
1) вивчають результати проведеної перевірки документів кандидатів;
2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання відповідно до Типового
порядку проведення конкурсу;
3) проводять співбесіду з кандидатами з урахуванням результатів тестування;
4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності претендентів, які відповідають
умовам конкурсу, та визначають в особистому порядку їхній загальний рейтинг;
5) за результатами складення загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам
конкурсу, визначають переможця конкурсу.
6. Рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувала більшість від її складу.
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7. Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом, який присутні на її засіданні
члени комісії підписують не пізніше наступного дня після проведення засідання.
8. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного дня після
підписання протоколу засідання поліцейської комісії відповідно до Типового порядку проведення конкурсу.
Стаття 56. Призначення на посаду поліцейського
1. На вакантну посаду поліцейського призначається переможець конкурсу в разі його
проведення.
2. Службові відносини особи, яка вступає на службу в поліції, розпочинаються з дня видання наказу про призначення на посаду поліцейського.
Стаття 57. Атестування поліцейських
1. Атестування поліцейських проводиться з метою оцінки їхніх ділових, професійних,
особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої
службової кар’єри.
2. Атестування поліцейських проводиться:
1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу;
2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову не
відповідність;
3) для вирішення питання про звільнення зі служби в поліції через службову не
відповідність.
3. Атестування проводиться атестаційними комісіями органів (закладів, установ) поліції, що
створюються їх керівниками.
4. Рішення про проведення атестування приймає керівник поліції, керівники органів (закладів, установ) поліції стосовно осіб, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими
актами призначаються на посади їхніми наказами.
5. Порядок проведення атестування поліцейських затверджується Міністром внутрішніх
справ України.
Стаття 58. Безстроковість призначення на посаду поліцейського
1. Призначення на посаду поліцейського здійснюється безстроково (до виходу на пенсію
або у відставку), за умови успішного виконання службових обов’язків.
2. Строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади поліцейського на період
відсутності особи, за якою відповідно до закону зберігається посада поліцейського, та посад,
призначенню на які передує укладення контракту.

РОЗДІЛ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ
Стаття 59. Служба в поліції
1. Служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень.
2. Час проходження служби в поліції зараховується до страхового стажу, стажу роботи за
спеціальністю, а також до стажу державної служби.
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3. Рішення з питань проходження служби оформлюються письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких установлюються Міністерством внутрішніх справ України.
4. Видавати накази по особовому складу можуть керівники органів, підрозділів, закладів та установ поліції відповідно до повноважень, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, та номенклатурою посад, затвердженою Міністерством внутрішніх справ України.
5. Порядок підготовки та видання наказів щодо проходження служби в поліції встановлює
Міністерство внутрішніх справ України.
6. Поліцейські, у тому числі слухачі та курсанти вищих навчальних закладів із специфічними умовами, які здійснюють підготовку поліцейських, та які перебувають на військовому
обліку військовозобов’язаних, на час служби в поліції знімаються з такого обліку і перебувають у кадрах поліції.
Стаття 60. Правове регулювання служби в поліції
1. Проходження служби в поліції регулюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 61. Обмеження, пов’язані зі службою в поліції
1. На поліцейських поширюються обмеження, визначені Законом України «Про запобігання корупції», цим та іншими законами України.
2. Не може бути поліцейським:
1) особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною особою;
2) особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі
судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;
3) особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реа
білітованої;
4) особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;
5) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення
адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на
службу в поліції або від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;
7) особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції. Перелік
захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції, затверджується Міністерством внутрішніх справ України спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
8) особа, яка втратила громадянство України та/або має громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без громадянства;
9) особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу
в поліції.
3. За поліцейськими зберігаються всі права, визначені для громадян України Конституцієюта законами України, крім обмежень, встановлених цим та іншими законами України.
4. Поліцейський не може бути членом політичної партії.
5. Поліцейський не може організовувати страйки та брати участь у страйках.
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Стаття 62. Гарантії професійної діяльності поліцейського
1. Поліцейський під час виконання покладених на поліцію повноважень є представником
держави.
2. Законні вимоги поліцейського є обов’язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами.
3. Поліцейський під час виконання покладених на нього обов’язків підпорядковується тільки своєму безпосередньому та прямому керівнику.
Ніхто, крім безпосереднього і прямого керівника (за винятком випадків, прямо передбачених законом), не може надавати будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення поліцейському або іншим способом втручатися в законну діяльність поліцейського, у тому числі
діяльність, пов’язану з кримінальним провадженням або провадженням у справах про адміністративні правопорушення.
4. Поліцейський надає пояснення з приводу справ та матеріалів, які перебувають у нього
в провадженні, а також надає їх для ознайомлення лише у випадках та в порядку, визначених
законом.
5. Ніхто не має права покласти на поліцейського виконання обов’язків, не визначених
законом.
6. Втручання в діяльність поліцейського, перешкоджання виконанню ним відповідних повноважень, невиконання законних вимог поліцейського, будь-які інші протиправні дії стосовно
поліцейського мають наслідком відповідальність відповідно до закону.
7. Правопорушення щодо поліцейського або особи, звільненої зі служби в поліції, її близьких родичів, вчинені у зв’язку з його попередньою службовою діяльністю, мають наслідком
відповідальність відповідно до закону.
8. У разі затримання поліцейського за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або обрання щодо нього тримання під вартою як запобіжного заходу його тримають у призначених для цього установах окремо від інших категорій осіб.
9. Поліцейські, а також особи, звільнені зі служби в поліції на підставі пунктів 1-4, 7, 8частини першої статті 77 цього Закону, для забезпечення власної безпеки мають право придбавати
у власність пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, використовуючи їх виключно з підстав, визначених цим Законом.
Умови та порядок придбання зазначеними особами таких спеціальних засобів визначає
Міністерство внутрішніх справ України.
10. Поліцейський:
1) забезпечується належними умовами для виконання покладених на нього службових
обов’язків;
2) отримує в органах поліції в установленому порядку інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, та матеріали, необхідні для належного виконання покладених на нього
обов’язків;
3) користується повноваженнями, передбаченими цим Законом, незалежно від посади,
яку він займає, місцезнаходження і часу;
4) своєчасно і в повному обсязі отримує грошове забезпечення та інші компенсаційні виплати відповідно до закону та інших нормативно-правових актів України;
5) у повному обсязі користується гарантіями соціального та правового захисту, передбаченими цим Законом та іншими актами законодавства;
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6) захищає свої права, свободи та законні інтереси всіма способами, що передбачені
законом;
7) під час виконання поліцейських повноважень користується безоплатно всіма видами
громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також
попутним транспортом. Поліцейські, які виконують повноваження поліції на транспортних засобах, крім того, мають право на безоплатний проїзд у поїздах, на річкових і морських суднах.
Під час службових відряджень поліцейські мають право на позачергове придбання квитків на
всі види транспорту і розміщення в готелях при пред’явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження;
8) може бути переміщений по службі залежно від результатів виконання покладених на
нього обов’язків та своїх професійних, особистих якостей.
11. В органах (закладах, установах) поліції з метою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів поліцейських відповідно до вимог законодавства можуть утворюватися
професійні спілки. Обмеження прав професійних спілок поліцейських порівняно з іншими професійними спілками не допускається.
Стаття 63. Контракт про проходження служби в поліції
1. Контракт про проходження служби в поліції – це письмовий договір, що укладається між
громадянином України та державою, від імені якої виступає поліція, для визначення правових
відносин між сторонами.
2. Контракт про проходження служби в поліції укладається:
1) з особами молодшого складу поліції, які вперше прийняті на службу в поліції, – одноразово строком на два роки без права продовження;
2) з громадянами, які зараховані до вищого навчального закладу із специфічними умовами
навчання, який здійснює підготовку поліцейських, – на час навчання;
3) із заступниками керівників територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, науково-дослідних
установ, вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та керівниками структурних підрозділів зазначених органів, закладів та
установ – на термін три роки з правом продовження контракту на той самий термін;
4) із заступниками керівника поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ,
ректорами (керівниками) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняних до них керівниками – строком на чотири
роки з правом продовження контракту одноразово строком до чотирьох років;
5) з керівником поліції – строком на п’ять років з правом продовження контракту одноразово строком до п’яти років.
3. Право на укладення від імені поліції контракту про проходження служби надається:
1) Міністрові внутрішніх справ України – з керівником поліції та його заступниками;
2) керівнику поліції – з особами, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими
актами призначаються на посади його наказами, крім осіб, право на підписання контракту з
якими належить Міністру внутрішніх справ України;
3) керівнику вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює
підготовку поліцейських, – з курсантами та слухачами цих навчальних закладів про навчання;
4) керівникам територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-дослідних установ, ректорам (керівникам) вищих навчальних
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закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняним до них керівникам – з особами, які згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначаються на посади їхніми наказами.
4. Право на продовження контракту, якщо це допускається цим Законом, надається посадовим особам, зазначеним у частині третій цієї статті.
5. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на службу в поліції та/або
призначення її на відповідну посаду.
6. Після закінчення строку контракту, укладеного згідно з пунктом 1 частини другої цієї статті, поліцейський, який був стороною в цьому контракті, за рішенням керівника, якому надано
право приймати на службу, може продовжити службу в поліції на підставі наказу відповідно
до цього Закону.
7. Контракт про навчання укладається з громадянами, які зараховані до вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, за
умови досягнення такими особами 18-річного віку.
Визначення правових відносин між курсантами вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, яким не виповнилося 18 років,
і державою здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України.
8. Контракт про проходження служби в поліції укладається на підставах і в порядку, визначених Міністерством внутрішніх справ України.
9. Типову форму контракту затверджує Міністерство внутрішніх справ України.
Стаття 64. Присяга працівника поліції
1. Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу на вірність Українському народові такого змісту:
«Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто
присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України,
втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю
нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки».
2. Порядок складання Присяги працівника поліції встановлює Міністерство внутрішніх
справ України.
Стаття 65. Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції
1. Переміщення поліцейських здійснюється:
1) на вищу посаду – у порядку просування по службі;
2) на рівнозначні посади:
• для більш ефективної служби, виходячи з інтересів служби;
• за ініціативою поліцейського;
• у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням реорганізації;
• у разі необхідності проведення кадрової заміни в місцевостях з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі – місцевості з визначеним строком служби);
• за станом здоров’я – на підставі рішення медичної комісії;
• з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних і особистих якостей – на підставі
висновку атестації;
• у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції
недовіри відповідно до статті 87 цього Закону;
3) на посади, нижчі ніж та, на якій перебував поліцейський:
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• у зв’язку зі скороченням штатів або реорганізацією в разі неможливості призначення
на рівнозначну посаду;
• за станом здоров’я – на підставі рішення медичної комісії;
• через службову невідповідність – на підставі висновку атестації з урахуванням професійних і особистих якостей;
• за ініціативою поліцейського;
• як виконання накладеного дисциплінарного стягнення – звільнення з посади відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України;
• у разі звільнення з посади на підставі рішення місцевої ради про прийняття резолюції
недовіри, відповідно до статті 87 цього Закону;
4) у зв’язку із зарахуванням на навчання до вищого навчального закладу із специфічними
умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, на денну форму навчання, а також
у разі призначення на посаду після закінчення навчання.
2. Посада вважається вищою, якщо за цією посадою штатом (штатним розписом) передбачене вище спеціальне звання поліції.
3. Випускники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, призначаються на відповідні вакантні посади безпосередньо
після закінчення навчання в цих навчальних закладах.
4. Поліцейський, переміщений з вищої посади на посаду, нижчу ніж та, яку він займав, у
подальшому просувається по службі з дотриманням вимог, визначених цим Законом, а звільнений з посади в дисциплінарному порядку, – після зняття дисциплінарного стягнення.
5. Не допускається переміщення поліцейських жіночої статі за ініціативою керівника відповідного органу (установи, закладу) поліції на посади, нижчі ніж та, яку вони займали, з мотивів,
пов’язаних із вагітністю, наявністю дітей віком до трьох років (до шести років – за медичними
показниками), або у зв’язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до
чотирнадцяти років чи дітей-інвалідів.
6. Якщо законом визначено додаткові вимоги до кандидатів на призначення на окремі посади в органах (закладах, установах) поліції, призначення на такі посади здійснюється за умови
відповідності особи, яка призначається на таку посаду, додатковим вимогам.
7. Переведення поліцейських здійснюється у разі, якщо звільнення їх із посад або призначення на інші посади належить до номенклатури призначення різних керівників.
8. Переведення поліцейського може здійснюватися за його ініціативою, ініціативою прямих керівників (начальників), керівників інших органів (закладів, установ) поліції, які порушили
питання про переміщення.
9. Переведення поліцейського здійснюється на підставі єдиного наказу про звільнення із
займаної посади та направлення для подальшого проходження служби до іншого органу (закладу, установи) поліції та про призначення на посаду в органі (закладі, установі) поліції, до
якого переміщується поліцейський.
10. У разі якщо згідно із законом та іншими нормативно-правовими актами призначенню
поліцейського на посаду повинно передувати погодження відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування чи їх посадових осіб, призначення на посаду здійснюється після отримання такого погодження.
11. Не допускається переміщення поліцейських на вищі посади протягом шести місяців з
дня притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності.
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Стаття 66. Службове сумісництво поліцейських
1. Поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої.
Стаття 67. Перебування поліцейських у розпорядженні
1. Зарахування поліцейських наказами по особовому складу в розпорядження органів поліції для подальшого проходження служби під керівництвом посадових осіб, уповноважених
призначати на посади поліцейських, допускається у разі:
1) звільнення поліцейського з посади у зв’язку з виконанням дисциплінарного стягнення
або виконанням висновку поліцейської комісії про невідповідність займаній посаді, якщо до
кінця визначеного строку виконання дисциплінарного стягнення або протягом десяти днів з
дня ухвалення висновку про службову невідповідність не вирішено питання про подальше
проходження ним служби;
2) повернення поліцейських, які відповідно до закону були відряджені (прикомандировані) до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів
державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування на час виконання
відповідних повноважень на постійній основі із залишенням їх на службі в поліції;
3) застосування до поліцейського тримання під вартою як запобіжного заходу;
4) якщо поліцейський відсутній за місцем проходження служби та за місцем проживання і
більше десяти днів близьким родичам невідомо, де він перебуває, – до повернення поліцейського (у разі неприйняття іншого рішення про подальше проходження ним служби в поліції)
або до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи
оголошення померлим;
5) скорочення штатних посад, що займають поліцейські, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), якщо немає можливості перемістити таких осіб на вакантні посади, – до закінчення
відпустки по догляду за дитиною.
2. Поліцейські звільняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами керівників, уповноважених призначати на такі посади.
3. Поліцейські, які зараховані в розпорядження відповідно до пунктів 1-2 частини першої
цієї статті, продовжують проходити службу згідно із законом, виконуючи обов’язки служби відповідно до тимчасових функціональних обов’язків, визначених керівником відповідного органу (закладу, установи) поліції, з урахуванням попередніх посад, які обіймав поліцейський,
рівня його знань та професійного досвіду.
4. Призначення на посади поліцейських, які перебувають у розпорядженні, проводиться в
якомога коротший строк, але не пізніше ніж через два місяці з дня звільнення з попередньої
посади і зарахування в розпорядження, крім випадків, визначених пунктами 3-5 частини першої цієї статті.
5. До строку, зазначеного в частині четвертій цієї статті, не входить час перебування поліцейських на стаціонарному лікуванні. Сукупний строк призначення на посади поліцейських, які
перебувають у розпорядженні, не повинен перевищувати 120 календарних днів.
6. Поліцейський, якого звільнено з посади і зараховано в розпорядження, вважається таким, що перебуває в розпорядженні відповідного органу (установи, закладу), з дня, що настає
за днем звільнення з посади, до дня, з якого він почав виконувати обов’язки за новою посадою, на яку його призначено, або до дня зарахування в розпорядження іншого органу (закладу, установи) поліції для подальшого проходження там служби.
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7. Грошове забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 68. Порядок призначення поліцейських на посади під час здійснення реорганізації
1. У разі здійснення реорганізації, внаслідок якої на підставі відповідного наказу скорочуються посади в органі чи окремому підрозділі органу (закладу, установи) поліції, поліцейський,
посада якого буде скорочена, має бути персонально письмово попереджений про можливе
наступне звільнення зі служби в поліції за два місяці до такого звільнення.
2. Поліцейський, посада якого скорочена, може бути призначений за його згодою з урахуванням досвіду роботи, освітнього рівня, стану здоров’я, ставлення до виконання службових
обов’язків на іншу посаду в будь-якому органі (закладі, установі) поліції до закінчення двомісячного строку з дня його персонального попередження про можливе подальше звільнення зі
служби в поліції відповідно до частини першої цієї статті.
3. Поліцейський, посада якого була скорочена і якого не призначено на іншу посаду в поліції відповідно до частини другої цієї статті, після закінчення двомісячного строку з дня попередження про можливе подальше звільнення зі служби в поліції має бути звільнений зі служби
в поліції на підставі пункту 4 частини першої статті 77 цього Закону.
4. Перебування поліцейського, посада якого скорочена, на лікарняному, у відрядженні чи
у відпустці не є перешкодою для його призначення на іншу посаду або звільнення зі служби
в поліції відповідно до положень цієї статті, за умови його персонального у письмовій формі
попередження у встановлений законом строк.
5. Переважне право на залишення на службі в поліції при реорганізації надається поліцейським з більш високими кваліфікацією та досягненнями у службовій діяльності. За рівних умов
щодо кваліфікації та досягнень у службовій діяльності перевага в залишенні на службі надається особам, які мають таке право відповідно до вимог законодавства.
6. Поліцейський, посада якого була скорочена, до дня його призначення на іншу посаду
в поліції або звільнення зі служби в поліції зобов’язаний виконувати обов’язки за останньою
посадою, яку він займав, якщо керівник органу (закладу, установи) поліції не покладе на нього
інші обов’язки.
7. Якщо поліцейський, посада якого була скорочена, звернувся до керівника відповідного
органу (закладу, установи) з клопотанням про надання йому відпустки, така відпустка може
бути надана на підставах та в порядку, визначених цим Законом. Тривалість наданої відпустки
у такому разі не може перевищувати загальну кількість днів, що залишилися до передостаннього дня двомісячного строку з дня персонального попередження поліцейського про можливе наступне звільнення зі служби в поліції.
8. Поліцейському, посада якого скорочена, грошове забезпечення виплачується включно
до дня призначення на іншу посаду або до дня звільнення зі служби в поліції в розмірі, визначеному за останньою штатною посадою, яку він займав на момент її скорочення. Розмір щомісячної премії встановлюється рішенням керівника органу (закладу, установи) поліції.
Стаття 69. Порядок тимчасового виконання обов’язків поліцейським
1. У зв’язку зі службовою необхідністю на поліцейського, який займає штатну посаду, може
бути покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою посадою, а саме:
1) вакантною – за його згодою;
2) невакантною – у разі тимчасової відсутності або внаслідок усунення чи відсторонення
від посади поліцейського, який займає таку посаду, незалежно від його згоди.
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2. Безперервний строк тимчасового виконання обов’язків не повинен перевищувати чотирьох місяців.
3. Тимчасове виконання обов’язків покладається на поліцейських письмовим наказом керівника органу (закладу, установи) поліції, який уповноважений призначати на відповідну посаду згідно з цим Законом.
Керівники органів (закладів, установ) поліції можуть уповноважувати керівників структурних підрозділів таких органів (закладів, установ) самостійно приймати рішення про тимчасове
покладення обов’язків за іншою невакантною посадою цього підрозділу на поліцейських, які
їм підпорядковані.
4. Для тимчасового заміщення посад, що займають поліцейські, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), на період перебування в таких відпустках керівники органів поліції можуть
призначати на ці посади інших поліцейських, а також приймати на роботу з призначенням на
посади, що займають поліцейські в підрозділах забезпечення, цивільних осіб, у тому числі державних службовців, які мають споріднені спеціальності, з укладенням з ними на цей період
строкового трудового договору відповідно до вимог закону.
Стаття 70. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади)
1. Поліцейський, щодо якого проводиться службове розслідування, може бути відсторонений від виконання службових обов’язків у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом
Національної поліції України.
2. Поліцейський, який є керівником органу (підрозділу) поліції, відстороняється від виконання службових обов’язків у разі прийняття відповідною місцевою радою резолюції недовіри
згідно з положеннями статті 87 цього Закону.
3. Поліцейський, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, може бути відсторонений від посади в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
4. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків є тимчасовим недопущенням поліцейського до виконання обов’язків за займаною посадою.
5. За особою, відстороненою від виконання службових обов’язків (посади), зберігаються
всі види грошового забезпечення, які були їй визначені до відсторонення, крім премії.
6. Поліцейський вважається відстороненим від виконання службових обов’язків з дня
видання відповідного наказу до дня видання наказу про допуск до виконання службових
обов’язків за займаною посадою.
У разі якщо поліцейського, відстороненого від виконання службових обов’язків (посади), звільнено зі служби в поліції до дня видання наказу про допуск до виконання службових
обов’язків за займаною посадою, він вважається таким, що був відсторонений від виконання
службових обов’язків за посадою до дня звільнення зі служби в поліції. Протягом періоду, коли
поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків (посади), призначення такої
особи на будь-яку іншу посаду заборонено.
7. Якщо поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків (посади), його
можуть допустити до виконання службових обов’язків за займаною посадою або призначити
на іншу посаду лише після скасування підстави відсторонення та видання відповідного наказу.
8. На період відсторонення від виконання службових обов’язків (посади) у поліцейського вилучається службове посвідчення, спеціальний нагрудний знак і табельна вогнепальна
зброя. Службове посвідчення та спеціальний нагрудний знак поліцейського, відстороненого
від виконання службових обов’язків (посади), зберігаються в його безпосереднього керів-
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ника. Табельна вогнепальна зброя поліцейського, відстороненого від виконання службових
обов’язків (посади), зберігається в черговій частині органу (закладу, установи), де проходить
службу поліцейський.
Стаття 71. Відрядження поліцейських до державних (міждержавних) органів, установ та
організацій із залишенням на службі в поліції
1. Поліцейські за їхньою згодою можуть бути відряджені до органів державної влади,
установ та організацій із залишенням на службі в поліції, але зі звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до переліку посад, які можуть бути
заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, що затверджується
Президентом України.
2. У разі потреби в поліцейських для заміщення вакантних посад у державних органах, установах та організаціях керівники таких органів державної влади, установ та організацій надсилають до поліції письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні,
освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття таких посад.
3. Рішення про відрядження поліцейських приймає керівник поліції.
4. Відрядження оформлюється на підставі запиту керівника державного органу, установи,
організації, рапорту поліцейського та відповідного подання його прямого керівника.
5. Про призначення відряджених поліцейських на посади керівники відповідних органів
державної влади, установ та організацій мають письмово повідомити поліцію.
6. Звільнення з посад відряджених поліцейських здійснюється за рішенням керівника державного органу, установи, організації з подальшим направленням їх у розпорядження поліції.
7. За службової потреби керівник поліції може в будь-який час відкликати з державного
органу, установи чи організації відряджених поліцейських, повідомивши за місяць про таке
відкликання керівника відповідного державного органу, установи чи організації з наданням
відповідної заміни.
8. Звільнені з посади відряджені поліцейські мають бути направлені в місячний строк у
розпорядження поліції з приписом, службовою характеристикою та наказом про звільнення
з посади.
До зазначеного строку не включається час перебування поліцейського у відпустці, відрядженні, на лікарняному.
9. Після повернення в розпорядження поліції поліцейський має бути призначений на попередню посаду або іншу рівнозначну посаду з урахуванням рівня його освіти, фізичної підготовки та стану здоров’я.
10. За відрядженими до органів державної влади, установ та організацій поліцейськими та членами їхніх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом для такої
категорії осіб.
11. Нагородження (заохочення) поліцейських, відряджених до органів державної влади,
установ і організацій, державними нагородами та відомчими відзнаками здійснюється на загальних підставах за поданням керівника державного органу, установи, організації, до яких
вони відряджені.
Стаття 72. Професійне навчання поліцейських
1. Професійне навчання поліцейських складається з:
1) первинної професійної підготовки;
2) підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання;
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3) післядипломної освіти;
4) службової підготовки – системи заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки,
специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності.
2. Порядок, організацію та терміни проведення професійного навчання визначає Міністерство внутрішніх справ України.
Стаття 73. Первинна професійна підготовка
1. Поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліції, з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, зобов’язані пройти первинну професійну
підготовку за відповідними навчальними програмами (планами), затвердженими Міністерством внутрішніх справ України.
2. Положення цієї статті не поширюються на тих, хто здобуває вищу освіту на денній формі
навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
3. Порядок і умови проходження первинної професійної підготовки визначає Міністерство
внутрішніх справ України.
4. Поліцейські після успішного закінчення курсу первинної професійної підготовки повертаються до органів (закладів, установ) поліції, з яких вони були направлені для проходження первинної підготовки, для подальшого проходження служби в поліції відповідно до цього Закону.
5. Поліцейські, відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну
підготовку, до закінчення навчання, а також поліцейські, які після закінчення курсу первинної
професійної підготовки отримали незадовільні оцінки за результатами іспитів, повертаються
до органів (закладів, установ) поліції, з яких вони прибули на навчання, з подальшим звільненням зі служби в поліції.
6. Поліцейські, достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку, за станом здоров’я, мають бути звільнені зі служби в поліції на підставіпункту 2 частини першої статті 77 цього Закону.
Поліцейські, які достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку, через недисциплінованість, невиконання навчального плану, небажання продовжувати або проходити навчання, а також поліцейські, які після закінчення курсу
первинної професійної підготовки склали іспити і отримали незадовільні оцінки, підлягають
звільненню зі служби в поліції на підставі пунктів 5 або 6 частини першої статті 77 цього Закону.
7. Заборонено залучати поліцейських, які не пройшли первинну професійну підготовку, до
виконання повноважень поліції, допускати до роботи з інформацією з обмеженим доступом
або до будь-якої діяльності, пов’язаної з використанням зброї та спеціальних засобів (крім навчальних та тренувальних занять під час проходження первинної підготовки).
Стаття 74. Підготовка поліцейських у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання
1. До вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня
року вступу виповниться 17 років.
2. Підготовка фахівців за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, проводиться на підставі
контракту про здобуття освіти, який укладається між навчальним закладом, відповідним органом поліції та особою, яка навчається.
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3. Розподіл випускників вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання,
які здійснюють підготовку поліцейських, які навчаються на денній формі навчання за державним замовленням, здійснюється комісіями з персонального розподілу з урахуванням інтересів
служби відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.
4. Особи, які навчаються за державним замовленням у вищих навчальних закладах із
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, у разі дострокового розірвання контракту про здобуття освіти з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби
в поліції на підставі підпунктів 2, 4 частини першої статті 77 цього Закону, а також поліцейські,
звільнені зі служби в поліції протягом трьох років після закінчення вищезазначених навчальних закладів з будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в поліції на підставі підпунктів 2, 4
частини першої статті 77 цього Закону, відшкодовують Міністерству внутрішніх справ України
витрати, пов’язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
5. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат, зазначених у частині четвертій
цієї статті, таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.
6. Порядок добору, направлення та зарахування на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, встановлює
Міністерство внутрішніх справ України.
Стаття 75. Післядипломна освіта поліцейських
1. Післядипломна освіта поліцейських здійснюється на загальних засадах, визначенихЗаконом України «Про вищу освіту», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, і
складається з:
1) спеціалізації;
2) перепідготовки;
3) підвищення кваліфікації;
4) стажування.
2. Післядипломна освіта поліцейських може здійснюватися безпосередньо в підрозділах
поліції або в навчальних закладах, у тому числі на договірних умовах.
3. Поліцейські зобов’язані проходити підвищення кваліфікації за відповідним напрямом
службової діяльності:
1) не рідше одного разу на три роки;
2) перед призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду, ніж займана.
4. Поліцейські, які не пройшли підвищення кваліфікації відповідно до цієї статті або не виконали відповідну навчальну програму (отримали незадовільні оцінки за її підсумками), не
можуть бути призначені на вищі посади.
5. Поліцейські, які не виконали під час проходження підвищення кваліфікації відповідну
навчальну програму (отримали незадовільні оцінки за її підсумками), можуть бути знову направлені для проходження підвищення кваліфікації не раніше ніж через рік.
6. Підвищення кваліфікації поліцейських здійснюється у вищих навчальних закладах із
специфічними умовами навчання за відповідними програмами, погодженими Міністерством
внутрішніх справ України.
7. Порядок організації післядипломної освіти поліцейських установлює Міністерство внутрішніх справ України з урахуванням положень цього та інших законів.
8. За результатами успішного проходження спеціалізації, перепідготовки та підвищення
кваліфікації поліцейському видається документ за зразком, визначеним Міністерством внутрішніх справ України.
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Стаття 76. Граничний вік перебування на службі в поліції
1. Поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають на
службі до досягнення ними 55-річного віку.
2. Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції, залежно від присвоєних їм спеціальних звань перебувають на службі до досягнення ними такого віку:
1) до підполковників поліції включно – 55 років;
2) полковники, генерали поліції – 60 років.
3. Поліцейські, які досягли граничного віку перебування на службі в поліції, мають бути
звільнені зі служби.
4. У разі необхідності керівники, уповноважені призначати на посади поліцейських, можуть залишити на службі поліцейських за їхнім клопотанням понад граничний вік перебування
на службі в поліції, але не більше ніж на 5 років, виключно у разі якщо такий поліцейський має
високу професійну підготовку і досвід практичної роботи на займаній посаді та визнаний придатним за станом здоров’я для проходження служби.
5. У виняткових випадках керівник поліції може повторно продовжити таким особам строк
служби до п’яти років.
6. Поліцейські, які перебувають на службі понад граничний вік перебування на службі в
поліції, за їхнім клопотанням або за ініціативою керівника, уповноваженого призначати їх на
посаду, можуть бути звільнені зі служби до закінчення строку, на який їм продовжено службу,
з підстав, визначених цим Законом.
Стаття 77. Звільнення зі служби в поліції
1. Поліцейський звільняється зі служби в поліції, а служба в поліції припиняється:
1) у зв’язку із закінченням строку контракту;
2) через хворобу – за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції;
3) за віком – у разі досягнення встановленого для нього цим Законом граничного віку перебування на службі в поліції;
4) у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
5) через службову невідповідність;
6) у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції України;
7) за власним бажанням;
8) у зв’язку з переходом у встановленому порядку на роботу до інших міністерств і відомств
(організацій);
9) у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;
10) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності
за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або кримінального
правопорушення;
11) у зв’язку з набуттям громадянства або підданства іншої держави.
2. Днем звільнення зі служби в поліції вважається день видання наказу про звільнення або
дата, зазначена в наказі про звільнення.
3. День звільнення вважається останнім днем служби.
Стаття 78. Стаж служби в поліції
1. Стаж служби в поліції дає право на встановлення поліцейському надбавки за вислугу
років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
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2. До стажу служби в поліції зараховуються:
1) служба в поліції на посадах, що заміщуються поліцейськими, з дня призначення на відповідну посаду;
2) військова служба в Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України,
Національній гвардії України, Управлінні державної охорони, Цивільній обороні України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки, Державній
спеціальній службі транспорту;
3) служба в органах внутрішніх справ України на посадах начальницького і рядового складу
з дня призначення на відповідну посаду;
4) час роботи у Верховній Раді України, місцевих радах, центральних і місцевих органах
виконавчої влади із залишенням на військовій службі, на службі в органах внутрішніх справ
України або на службі в поліції;
5) час роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих;
6) дійсна військова служба в Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служба в органах внутрішніх справ колишнього СРСР.
3. Під час обчислення стажу служби в поліції враховуються тільки повні роки вислуги років
без округлення фактичного розміру вислуги років у бік збільшення.
4. Порядок обчислення вислуги років у поліції встановлює Кабінет Міністрів України.
Стаття 79. Особові справи поліцейських
1. Проходження служби поліцейським відображається в його особовій справі.
2. До особової справи вноситься автобіографічна інформація поліцейського та членів його
сім’ї, інформація про проходження служби, трудову діяльність та інша інформація, що характеризує професійні, освітні та особисті якості особи, місце її проживання, а також інша необхідна
інформація, визначена законом та іншими нормативно-правовими актами.
3. Порядок формування та ведення особових справ поліцейських визначає Міністр внутрішніх справ України.
Стаття 80. Види спеціальних звань поліцейських
1. Установлюються такі спеціальні звання поліцейських:
1) спеціальні звання молодшого складу:
• рядовий поліції;
• капрал поліції;
• сержант поліції;
• старший сержант поліції;
2) спеціальні звання середнього складу:
• молодший лейтенант поліції;
• лейтенант поліції;
• старший лейтенант поліції;
• капітан поліції;
• майор поліції;
• підполковник поліції;
• полковник поліції;
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3) спеціальні звання вищого складу поліції:
• генерал поліції третього рангу;
• генерал поліції другого рангу;
• генерал поліції першого рангу.
2. Граничні спеціальні звання молодшого, середнього складу поліції за штатними посадами
встановлюються керівником поліції.
3. Граничні спеціальні звання поліції вищого складу поліції за штатними посадами встановлюються Президентом України.
Стаття 81. Присвоєння первинних спеціальних звань
1. Первинні звання молодшого складу поліції присвоюються керівниками органів поліції,
керівниками навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських, та науково-дослідних установ поліції, які приймають рішення про прийняття на службу в поліції, одночасно з
рішенням про прийняття на службу та призначення на посаду.
2. Первинні спеціальні звання середнього складу поліції присвоює керівник поліції в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.
3. Первинні спеціальні звання вищого складу поліції присвоюються Президентом України.
4. Громадянам, уперше прийнятим на службу в поліції, присвоюється звання рядового поліції, якщо відсутні визначені цим Законом підстави для присвоєння іншого спеціального звання.
5. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр», після прийняття на службу в поліції та призначення на посади, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання молодшого
лейтенанта поліції.
6. Громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, після прийняття на службу в поліції та призначення на посади, які заміщуються особами середнього і вищого складу поліції, присвоюється первинне спеціальне звання лейтенанта поліції.
7. Військовослужбовцям та громадянам, які мають військові або спеціальні звання, класні
чини, під час прийняття на службу в поліції присвоюються первинні спеціальні звання поліції,
відповідні наявним у них військовим або спеціальним званням, класним чинам, у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.
8. Громадянам, які були звільнені зі служби в поліції, під час повторного прийняття на службу присвоюється спеціальне звання поліції, яке вони мали на момент звільнення.
Стаття 82. Присвоєння чергових спеціальних звань поліції
1. Чергові спеціальні звання поліції присвоюються після закінчення строку вислуги в попередньому званні, якщо інше не визначено цим Законом, за умови відповідності спеціального
звання, що присвоюється, спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою, відсутності незнятих дисциплінарних стягнень.
2. Чергове спеціальне звання молодшого лейтенанта поліції присвоюється:
1) поліцейським з числа осіб молодшого складу, які без відриву від служби здобули вищу
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший бакалавр» та проходять службу (призначені) на посадах, що заміщуються особами середнього складу поліції;
2) поліцейським з числа осіб молодшого складу поліції, які заочно навчаються на останньому курсі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та вище, і проходять службу (призначені) на посадах, які заміщуються особами середнього і вищого складу.
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3. Чергове спеціальне звання лейтенанта поліції присвоюється:
1) молодшим лейтенантам поліції, в яких закінчився строк вислуги в цьому званні;
2) молодшим лейтенантам поліції, які після закінчення вищого навчального закладу набули кваліфікацію бакалавра та вище;
3) курсантам і слухачам – випускникам вищих навчальних закладів із специфічними
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та набули кваліфікацію бакалавра та вище;
4) поліцейським з числа молодшого складу поліції, які без відриву від служби закінчили
вищі навчальні заклади та набули кваліфікацію бакалавра і вище та проходять службу (призначені) на посадах, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції.
4. Курсантам – випускникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку поліцейських, які набули кваліфікацію бакалавра і вище та отримали диплом з відзнакою, керівник
поліції може присвоїти чергове спеціальне звання старшого лейтенанта поліції.
5. Чергові спеціальні звання поліції мають право присвоювати:
1) керівники поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
науково-дослідних установ, ректори (керівники) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирівняні до них керівники – спеціальні звання поліції молодшого, середнього складу поліції до підполковника поліції включно поліцейським, щодо яких вони є безпосередніми або прямими керівниками
(начальниками);
2) керівник поліції – спеціальні звання поліції молодшого, середнього складу поліції до полковника поліції включно, у тому числі заступникам керівника поліції;
3) Міністр внутрішніх справ України – спеціальні звання поліції молодшого, середнього
складу поліції до полковника поліції включно, керівнику поліції;
4) Президент України – спеціальні звання поліції вищого складу поліції.
Стаття 83. Строки вислуги в спеціальних званнях поліції
1. Установлюються такі строки вислуги в спеціальних званнях поліції:
• капрал поліції – 1 рік;
• сержант поліції – 3 роки;
• молодший лейтенант поліції – 1 рік;
• лейтенант поліції – 2 роки;
• старший лейтенант поліції – 3 роки;
• капітан поліції – 4 роки;
• майор поліції – 4 роки;
• підполковник поліції – 5 років.
2. Строки вислуги в званнях рядового поліції, старшого сержанта поліції та полковника поліції, генерала поліції третього рангу, генерала поліції другого рангу не встановлюються.
3. Строк вислуги в спеціальному званні обчислюється від дня підписання наказу про присвоєння звання.
4. Поліцейським, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, строк вислуги для
присвоєння чергового спеціального звання починає обраховуватися з дня видання наказу по
особовому складу про пониження в попередньому спеціальному званні на один ступінь.
5. Громадянам, які були повторно прийняті на службу в поліції, до вислуги років у спеціальному званні зараховується строк вислуги у званні до звільнення зі служби.
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6. Поліцейським, поновленим у спеціальному званні у зв’язку із скасуванням як незаконного наказу про присвоєння спеціального звання, до вислуги років для отримання чергового
спеціального звання зараховується строк вислуги у спеціальному званні, що було їм присвоєно
внаслідок видання незаконного наказу, а також строк вислуги в наявному спеціальному званні
до видання незаконного наказу.
7. Чергові спеціальні звання поліції до полковника поліції включно слухачам (у тому числі
аспірантам (ад’юнктам) і докторантам) вищих навчальних закладів із специфічними умовами,
які здійснюють підготовку поліцейських, присвоюються під час навчання після закінчення встановленого строку вислуги у спеціальному званні в разі відповідності чергового спеціального
звання званню, передбаченому останньою штатною посадою, яку вони займали перед вступом до навчального закладу, аспірантури (ад’юнктури) чи докторантури без урахування наступних змін (підвищення чи пониження), внесених до штату за цією посадою.
8. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим або відрядженим із залишенням у кадрах поліції до інших органів державної влади (установ, організацій), органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів (установ, організацій) з додержанням
вимог, передбачених цим Законом, за умови відповідності чергового спеціального звання
спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до відрядження.
Стаття 84. Присвоєння спеціальних звань достроково та присвоєння спеціального звання
на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою
1. Достроково спеціальні звання можуть бути присвоєні в порядку заохочення після закінчення не менше половини визначеного строку вислуги в спеціальному званні (у разі дострокового присвоєння спеціального звання посмертно – незалежно від строку вислуги в попередньому спеціальному званні та займаній штатній посаді) у разі відповідності спеціального
звання, що присвоюється, спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою.
2. Чергові спеціальні звання поліції на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого займаною штатною посадою, можуть присвоюватися в порядку заохочення після закінчення не менше ніж півтора строку вислуги у попередньому спеціальному званні.
Зазначене в цій частині положення не поширюється на випадки, коли спеціальним званням, передбаченим штатною посадою, є спеціальне звання старшого сержанта поліції або полковника поліції.
3. Підстави та порядок застосування заохочення у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою, визначаються Дисциплінарним статутом Національної
поліції України.
4. Поліцейським, які звільняються зі служби за віком або через хворобу, мають вислугу 25
років і більше в календарному обчисленні, після закінчення визначеного строку вислуги в наявному спеціальному званні за поданням прямих начальників може бути присвоєно чергове
спеціальне звання поліції на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого займаною посадою, до підполковника поліції включно.
Стаття 85. Пониження та позбавлення спеціальних звань поліції
1. Поліцейський може бути понижений у спеціальному званні на один ступінь унаслідок
застосування відповідного дисциплінарного стягнення на підставах і в порядку, визначених
Дисциплінарним статутом Національної поліції України.
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2. Поліцейським, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, чергові спеціальні
звання присвоюються в порядку, визначеному цим Законом.
3. Поліцейські можуть бути позбавлені спеціального звання за вчинення кримінального
правопорушення на підставі вироку суду, що набрав законної сили.
4. Наказ про присвоєння спеціального звання поліції, виданий з порушенням вимог, установлених цим Законом, має бути скасований незалежно від часу, що пройшов з моменту його
видання, наказом керівника органу поліції, який видав такий наказ (його наступника), наказом
вищого керівника або на підставі рішення суду.
5. Указ Президента України про присвоєння спеціального звання поліції, виданий з порушенням вимог, визначених цим Законом, підлягає скасуванню незалежно від часу, що минув із
дня його видання, указом Президента України або на підставі рішення суду.
6. Поліцейський, якому було присвоєно спеціальне звання внаслідок видання незаконного
наказу, має бути поновлений у спеціальному званні, яке він мав до видання наказу, незалежно
від його вини у виданні незаконного наказу та подальшого присвоєння спеціальних звань.
7. У разі якщо на момент видання наказу про скасування наказу про присвоєння спеціального звання поліцейський має повну вислугу років для присвоєння чергового спеціального
звання, йому має бути присвоєно чергове спеціальне звання, за умови дотримання вимог, визначених цим Законом.

РОЗДІЛ VIII. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛІЦІЇ
Стаття 86. Звіт про поліцейську діяльність
1. З метою інформування громадськості про діяльність поліції керівник поліції та керівники
територіальних органів поліції раз на рік готують та опубліковують на офіційних веб-порталах
органів поліції звіт про діяльність поліції.
2. Щорічний звіт про діяльність поліції та територіальних органів поліції повинен містити
аналіз ситуації зі злочинністю в країні чи регіоні відповідно, інформацію про заходи, які вживалися поліцією, та результати цих заходів, а також інформацію про виконання пріоритетів,
поставлених перед поліцією та територіальними органами поліції відповідними поліцейськими комісіями.
3. Керівники територіальних органів поліції зобов’язані регулярно оприлюднювати статистичні та аналітичні дані про вжиті заходи щодо виявлення, запобігання та припинення порушень публічного порядку на офіційних веб-порталах органів, які вони очолюють.
Стаття 87. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції
1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські ради,
обласні, районні та міські ради мають право за результатами оцінки діяльності органу поліції
на території відповідно Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, відповідної
області, району або міста своїм рішенням прийняти резолюцію недовіри керівнику відповідного органу (підрозділу) поліції, що є підставою для звільнення його із займаної посади.
2. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції може
бути прийнято не раніше, ніж через один рік після його призначення на посаду.
3. Рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин від складу депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських рад, обласних, районних та міських рад.
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4. У рішенні про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції мають
бути зазначені мотиви для його прийняття з посиланням на обставини, що їх обґрунтовують.
5. Завірена належним чином копія рішення про прийняття резолюції недовіри керівнику
органу (підрозділу) поліції невідкладно надсилається кур’єром або поштовою кореспонденцією з повідомленням про отримання керівнику органу поліції, до повноважень якого належить
право призначення та звільнення з посади керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого
відповідний орган прийняв резолюцію недовіри.
6. Керівник органу поліції, до повноважень якого належить право призначення на посаду
та звільнення з посади керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, з моменту надходження до очолюваного ним органу завіреної належним чином
копії рішення відповідної місцевої ради про прийняття резолюції недовіри зобов’язаний невідкладно своїм наказом звільнити з посади такого керівника або відсторонити його від виконання службових обов’язків та призначити службову перевірку для вивчення обставин, що
слугували мотивами для прийняття місцевою радою такого рішення. Про прийняте рішення
відповідна місцева рада інформується в одноденний строк.
7. Службова перевірка для вивчення обставин, що слугували мотивами для прийняття місцевою радою резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції, проводиться в десятиденний строк.
8. За результатами проведеної службової перевірки керівник органу поліції, до повноважень якого належить право на призначення та звільнення з посади керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, зобов’язаний протягом трьох робочих
днів з дня закінчення перевірки прийняти рішення про подальше перебування такого керівника на займаній посаді.
9. Про прийняте рішення стосовно подальшого перебування керівника, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, на займаній посаді письмово інформується місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри.
10. У разі прийняття рішення про залишення керівника органу (підрозділу) поліції, щодо
якого прийнято резолюцію недовіри, на займаній посаді відповідний керівник органу поліції
повинен письмово поінформувати відповідну місцеву раду про причини прийняття такого рішення та надати копії матеріалів проведеної перевірки. Матеріали, що містять інформацію з
обмеженим доступом, надаються на підставах та в порядку, визначених законом.
11. Місцева рада, яка прийняла резолюцію недовіри, протягом одного місяця з дня отримання рішення про залишення на посаді керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого
прийнято резолюцію недовіри, та копій матеріалів проведеної перевірки має право повторно
розглянути питання про прийняття резолюції недовіри керівнику органу (підрозділу) поліції.
12. У разі якщо при повторному розгляді за рішення про прийняття резолюції недовіри
керівнику органу (підрозділу) поліції проголосувало не менше трьох четвертей від складу відповідної місцевої ради, таке рішення вважається остаточним і підлягає обов’язковому виконанню у триденний строк з дня прийняття.
13. У разі якщо керівник органу поліції, до повноважень якого належить право на призначення на посаду та звільнення з посади керівника органу (підрозділу) поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, протягом чотирнадцяти днів з дня отримання відповідного рішення очолюваним органом не видав наказу про звільнення такого керівника або не надіслав до
відповідної місцевої ради інформацію щодо залишення на посаді такого керівника разом із
матеріалами проведеної перевірки, рішення місцевої ради про прийняття резолюції недовіри
набуває статус остаточного і підлягає обов’язковому виконанню у триденний строк.
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Стаття 88. Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та представниками органів місцевого самоврядування
1. Керівники територіальних органів поліції повинні не менше одного разу на два місяці
проводити відкриті зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях областей, районів, міст та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням. На таких зустрічах обговорюється діяльність
поліції, визначаються поточні проблеми та обираються найефективніші способи їх вирішення.
2. Керівники територіальних органів поліції з метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформують громадськість про стан правопорядку, заходи, які
вживаються щодо попередження правопорушень.
Стаття 89. Спільні проекти з громадськістю
1. Поліція взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проектів,
програм та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання
поліцією покладених на неї завдань.
2. Співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та усунення проблем, пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності, і сприяння застосуванню сучасних
методів для підвищення результативності та ефективності здійснення такої діяльності.
3. Поліція надає підтримку програмам правового виховання, пропагує правові знання в
освітніх закладах, засобах масової інформації та у видавничій діяльності.
Стаття 90. Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських
1. Контроль за діяльністю поліції може здійснюватися у формі залучення представників
громадськості до спільного розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських та до перевірки
інформації про належне виконання покладених на них обов’язків відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України.

РОЗДІЛ IX. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Стаття 91. Службовий час і час відпочинку поліцейських
1. Особливий характер служби в поліції містить такі спеціальні умови для певних категорій
поліцейських:
1) службу у святкові та вихідні дні;
2) службу позмінно;
3) службу з нерівномірним графіком;
4) службу в нічний час.
2. Розподіл службового часу поліцейських визначається розпорядком дня, який затверджує керівник відповідного органу (закладу, установи) поліції.
3. Для поліцейських установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними
днями, а для курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які готують поліцейських, – шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.
4. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всіх поліцейських, крім залучених до виконання службових обов’язків.
5. Поліцейським, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні,
крім поліцейських, які працюють у змінному режимі, відповідний час для відпочинку в порядку компенсації надається протягом двох наступних місяців.
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Стаття 92. Відпустки поліцейських
1. Поліцейським надаються щорічні чергові оплачувані відпустки в порядку та тривалістю,
визначених цим Законом.
2. Поліцейському надаються також додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток відповідно до законодавства про відпустки.
Стаття 93. Обчислення тривалості відпусток поліцейських
1. Тривалість відпусток поліцейського обчислюється подобово. Святкові та неробочі дні до
тривалості відпусток не включаються.
2. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського становить тридцять
календарних днів, якщо законом не визначено більшої тривалості відпустки.
3. За кожний повний календарний рік служби в поліції після досягнення п’ятирічного стажу
служби поліцейському надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки,
але не більш як п’ятнадцять календарних днів.
4. Тривалість чергової відпустки у році вступу на службу в поліції обчислюється пропорційно з дня вступу до кінця року з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожен повний місяць служби.
5. Відпустка тривалістю менше 10 діб за бажанням особи рядового або керівного складу
може бути надана одночасно з черговою відпусткою в наступному році.
6. Поліцейським дозволяється, за бажанням, використовувати відпустку частинами. Одна
частина відпустки має бути не менше 10 діб.
7. Чергова відпустка надається поліцейському, як правило, до кінця календарного року.
8. Поліцейським, які захворіли під час чергової відпустки, після одужання відпустка продовжується на кількість невикористаних днів. Продовження відпустки здійснюється керівником,
який надав її, на підставі відповідного документа, засвідченого у визначеному законом чи іншим нормативно-правовим актом порядку.
9. Поліцейським у рік звільнення за власним бажанням, за віком, через хворобу чи скорочення штату в році звільнення, за їх бажанням, надається чергова відпустка, тривалість якої обчислюється пропорційно з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожний повний
місяць служби в році звільнення.
При звільненні поліцейського проводиться відрахування з грошового забезпечення
надмірно нарахованої частини чергової відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року.
10. За невикористану в році звільнення відпустку поліцейським, які звільняються з поліції,
виплачується грошова компенсація відповідно до закону.
11. Відкликання поліцейського із чергової відпустки, як правило, забороняється. У разі
крайньої необхідності відкликання із чергової відпустки може бути дозволено керівнику територіального органу поліції.
За бажанням поліцейського невикористана частина відпустки може бути приєднана до
чергової відпустки на наступний рік.
Стаття 94. Грошове забезпечення поліцейських
1. Поліцейські отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від
посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання.
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2. Порядок виплати грошового забезпечення визначає Міністр внутрішніх справ України.
3. За поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній
валюті за нормами і в порядку, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Поліцейські, відряджені до інших органів державної влади, установ, організацій та прикомандировані відповідно до цього Закону, отримують грошове забезпечення, враховуючи
посадовий оклад за посадою, яку вони займають в органі, установі чи організації, до якої вони
відряджені, а також інші види грошового забезпечення, визначені цим Законом.
5. Грошове забезпечення поліцейських індексується відповідно до закону.
Стаття 95. Медичне забезпечення поліцейських
1. Поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони
здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.
2. У разі відсутності за місцем проходження служби, місцем проживання або тимчасового
перебування поліцейських закладу охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України чи
відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, необхідного для надання медичної допомоги, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними
або комунальними закладами охорони здоров’я.
3. У разі відсутності спеціального медичного обладнання, медичних фахівців або спеціалізованих відділень у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, а також
в інших державних та комунальних закладах охорони здоров’я, медичних показань, визначених закладом охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, бюджетних асигнувань
поліцейський може бути направлений за висновком відповідного закладу охорони здоров’я
на обстеження або лікування до приватного закладу охорони здоров’я або іноземного медичного закладу за рахунок коштів поліції.
Направлення поліцейських на лікування за межі України здійснюється на загальних підставах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
4. Члени сімей поліцейських (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у
вищих навчальних закладах – до 23 років), а також члени сімей поліцейських, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби в поліції (у тому числі
під час участі в міжнародних миротворчих операціях), мають право на безоплатне медичне
обслуговування в закладах Міністерства внутрішніх справ України.
5. Поліцейські та члени їхніх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років) мають право на пільгове реабілітаційне, санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок у медичних реабілітаційних центрах,
санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх
справ України за рахунок бюджетних коштів, визначених на утримання Міністерства внутрішніх справ України в порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.
6. Поліцейські сплачують 25 відсотків, а члени їхніх сімей – 50 відсотків собівартості путівки
в таких закладах та інших відповідних закладах, що визначаються Міністерством внутрішніх
справ України.
7. Члени сімей поліцейських, які загинули (померли) під час проходження служби в поліції, мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування та оздоровлення один раз на
два роки. До таких членів сімей належать: дружина (чоловік), якщо вона (він) не одружилися
вдруге, діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років, а також
діти – інваліди з дитинства (незалежно від віку).
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8. Громадяни України з числа колишніх поліцейських, які були звільнені зі служби за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату, та члени їхніх сімей (дружина (чоловік),
діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах – до 23 років) мають право
на медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України
відповідно до умов, визначених частинами першою – сьомою цієї статті.
9. Поліцейські зобов’язані щороку проходити комплексний медичний огляд (диспансеризацію), а за необхідності – цільові медичні огляди, психофізіологічні обстеження і тестування в
порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України.
Стаття 96. Житлове забезпечення поліцейських
1. Поліцейські забезпечуються житлом на підставах і в порядку, визначених житловим законодавством.
2. Поліцейським, які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлова площа надається в першочерговому порядку.
Особам, які звільнені зі служби в поліції і визнані інвалідами I групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків під час служби в
поліції, або захворювання, одержаного під час проходження служби в поліції, і які згідно із
законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення
надаються позачергово.
Членам сім’ї (дружині (чоловіку), дітям) поліцейського, який загинув під час виконання
службових обов’язків, які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов та на момент загибелі поліцейського перебували на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у відповідному населеному пункті, житлове приміщення надається
в позачерговому порядку.
3. Поліцейським та членам їхніх сімей можуть надаватися житлові приміщення в гуртожитках та службові житлові приміщення в порядку і на умовах, визначених житловим
законодавством.
4. Поліцейські, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових
умов, під час звільнення зі служби в поліції за станом здоров’я, за віком, у зв’язку із скороченням штату залишаються на цьому обліку до одержання житла з державного житлового фонду
до настання визначених законом підстав для зняття із зазначеного обліку.
5. Керівники органів поліції мають право виплачувати поліцейським, які не мають власного
житла в населеному пункті, де вони проходять службу, і винаймають житло на підставі договору житлового найму, компенсацію за найм у розмірі, що не перевищує трьох мінімальних
заробітних плат, визначених на 1 січня відповідного календарного року.
Стаття 97. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського
1. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності поліцейського (далі – одноразова грошова допомога) є соціальною виплатою, гарантованою допомогою з боку держави, яка призначається і виплачується особам, які за цим Законом
мають право на її отримання, у разі:
1) загибелі поліцейського, що настала внаслідок протиправних дій третіх осіб, або під час
учинення дій, спрямованих на рятування життя людей або усунення загрози їхньому життю, чи
в ході участі в антитерористичній операції, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або смерті працівника поліції внаслідок поранення (контузії, травми
або каліцтва), отриманого за зазначених обставин;
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2) смерті поліцейського, що настала під час проходження ним служби в поліції;
3) визначення поліцейському інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії,
травми або каліцтва), отриманого під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних із
виконанням повноважень та основних завдань поліції відповідно до цього Закону, чи участі в
антитерористичній операції, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок причин, зазначених у цьому пункті;
4) визначення поліцейському інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним служби в поліції, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок причин, зазначених у цьому пункті;
5) отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання
ним службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням повноважень та основних завдань поліції відповідно до цього Закону, чи участі в антитерористичній операції, захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому інвалідності;
6) отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із проходженням служби в поліції, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення
йому інвалідності.
2. Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи
втрати працездатності поліцейського встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.
Стаття 98. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової
допомоги
1. У випадках, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 97 цього Закону, право на
призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) поліцейського.
2. Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) поліцейського визначаються відповідно доСімейного кодексу України, а утриманці – відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.
Стаття 99. Розміри одноразової грошової допомоги
1. Розміри одноразової грошової допомоги поліцейським, а в разі їх загибелі (смерті) – особам, які за цим Законом мають право на її отримання, визначаються виходячи з розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб на час виплати такої допомоги:
1) загибелі (смерті) поліцейського (пункт 1) – 500 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
2) смерті поліцейського (пункт 2) – 250 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
3) визначення поліцейському внаслідок причин, зазначених у пункті 3, інвалідності:
а) I групи – 250 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
б) II групи – 200 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
в) III групи – 150 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
4) визначення поліцейському внаслідок причин, зазначених у пункті 4, інвалідності:
а) I групи – 120 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
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б) II групи – 90 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
в) III групи – 70 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб;
5) отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) унаслідок причин,
зазначених у пункті 5, – у розмірі 70 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом
для працездатних осіб;
6) отримання поліцейським поранення (контузії, травми або каліцтва) унаслідок причин,
зазначених у пункті 6, – залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних відсотках від
70 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб.
Стаття 100. Призначення одноразової грошової допомоги
1. Визначення інвалідності та ступеня втрати працездатності без визначення інвалідності поліцейським здійснюється в індивідуальному порядку державними закладами охорони
здоров’я відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.
2. У разі встановлення факту настання смерті поліцейського, а також особи, звільненої зі
служби в поліції, внаслідок обставин, зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 97 цього
Закону, якщо смерть настала протягом шести місяців після отримання інвалідності чи травми, внаслідок отримання яких поліцейський раніше отримував одноразову грошову допомогу
згідно із зазначеними пунктами, виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають
право на її отримання, зазначеним у цьому Законі, здійснюється з вирахуванням суми допомоги, отриманої померлим.
3. У разі визначення інвалідності або часткової втрати працездатності без визначення
інвалідності поліцейському, особі, звільненій зі служби в органах поліції, який (яка) на день
отримання інвалідності, визначення відсотка часткової втрати працездатності без визначення інвалідності або на день його (її) звільнення з органів поліції займав (займала) посаду в
державному органі, установі, організації або у вищому навчальному закладі, які виконують
роботу в інтересах держави та її безпеки, із залишенням на службі в поліції, виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів тих органів державної влади, до
яких вони були відряджені.
Виплата одноразової грошової допомоги особам, які мають право на її отримання в разі загибелі (смерті) працівника поліції, якщо поліцейський на день загибелі (смерті) займав посаду
в державному органі, установі, організації або у вищому навчальному закладі, які виконують
роботи в інтересах держави та її безпеки, із залишенням його на службі в поліції, здійснюється
в порядку, визначеному цією статтею.
4. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у частині другій цієї статті, призначається і виплачується за останнім місцем проходження служби поліцейським.
5. Якщо особа одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, визначених цим Законом, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, визначених з різних підстав іншими законами та нормативно-правовими актами, виплата
грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи.
6. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, визначеної цим
Законом, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення в них такого права.
Стаття 101. Підстави, за яких призначення і виплата одноразової грошової допомоги
не здійснюються
1. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель
(смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення інвалідності поліцейського є наслідком:
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а) учинення ним діяння, яке є кримінальним або адміністративним правопорушенням;
б) учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
в) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров’ю або
самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом);
г) подання особою свідомо неправдивої інформації про призначення і виплату одноразової грошової допомоги.
Стаття 102. Пенсійне забезпечення поліцейських
1. Пенсійне забезпечення поліцейських та виплата одноразової грошової допомоги
після звільнення їх зі служби в поліції здійснюються в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб».
Стаття 103. Навчання дітей поліцейських
1. Особа, у якої один із батьків є поліцейським та має вислугу в календарному обчисленні
20 років і більше, особа, у якої один із батьків є громадянином, звільненим з поліції за віком,
за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, особа, у якої
один із батьків є поліцейським, який став інвалідом унаслідок захворювання, пов’язаного з
проходженням служби, користується переважним правом зарахування до ліцеїв системи Міністерства внутрішніх справ України, до вищих навчальних закладів із специфічними умовами
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, за умови успішного складання іспитів та
відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів протягом трьох
років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти.
2. Особа, у якої один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти має право вступу поза
конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного
і місцевих бюджетів.
Стаття 104. Захист прав та законних інтересів працівників поліції
1. Для захисту своїх прав та законних інтересів працівники поліції можуть утворювати професійні об’єднання та професійні спілки відповідно до Закону України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності».
2. Професійні спілки поліції здійснюють свої повноваження із урахуванням обмежень, що
накладаються на працівників поліції цим Законом. Професійним спілкам працівників поліції та
їх членам заборонено організовувати страйки або брати в них участь.
3. У разі створення в Центральному органі управління поліції Колегії до її персонального
складу має бути включений представник всеукраїнського об’єднання профспілок працівників
поліції, обраний зазначеним об’єднанням.

РОЗДІЛ X. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Стаття 105. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції
1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом.
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2. Майно поліції є державною власністю і належить їй на праві оперативного управління.
Органи поліції здійснюють володіння, користування та розпорядження майном у порядку, визначеному законом.
3. Правовий режим земельних ділянок, на яких розміщуються органи (заклади, установи)
поліції, визначається законом.
4. Поліція для виконання покладених на неї завдань і повноважень може використовувати
службові, у тому числі спеціалізовані, транспортні засоби.
5. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад надають безоплатно органам і підрозділам поліції службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв’язку, транспорт та
інші матеріально-технічні засоби.
6. Комунальні та приватні підприємства можуть виділяти органам та підрозділам поліції кошти, транспорт та інші матеріально-технічні засоби, необхідні для виконання повноважень поліції.

РОЗДІЛ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
1) пунктів 1, 2, 3, 7-13, 15, 17-18 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;
2) частини сьомої статті 15 та частини п’ятої статті 21 цього Закону, які набирають чинності
з 1 січня 2017 року.
Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві цей Закон набирає чинності
з дня його опублікування.
Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в містах Одесі та Львові цей Закон набирає чинності з 20 серпня 2015 року.
2. До 31 грудня 2016 року керівником та заступниками керівника поліції може бути призначена особа, яка:
1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;
2) має повну вищу освіту;
3) має стаж роботи не менше 10 років;
4) має досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років.
3. До 31 грудня 2016 року керівником та заступниками керівника територіальних органів
поліції може бути призначена особа, яка:
1) відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію;
2) має повну вищу освіту;
3) має стаж роботи не менше 5 років;
4) має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року.
4. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами);
Постанову Верховної Ради Української РСР «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 21).
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6. Внести зміни до таких законів України:
1) в абзаці другому частини першої статті 5 Закону України «Про оперативно-розшукову
діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами)
слова «судовою міліцією» виключити;
2) у частині першій статті 15 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними
змінами):
• пункт «г» викласти в такій редакції:
«г) щодо суддів, працівників апарату суду та їх близьких родичів – на підрозділи відомчої
воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України»;
• після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«е) щодо інших працівників, зазначених у статті 2 цього Закону, – на поліцію».
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
3) абзац перший частини третьої статті 3 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
№ 11, ст. 51; 2003 р., № 16, ст. 124; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2014 р., № 47, ст. 2051) викласти в
такій редакції:
«3. Здійснення заходів безпеки покладається на уповноважені органи, у складі структур яких з цією метою можуть створюватися спеціальні підрозділи. Безпека осіб, яких
беруть під захист, якщо кримінальні провадження знаходяться в провадженні податкової міліції, прокуратури або суду, забезпечується за їх рішенням відповідно органами
Служби безпеки України, органами поліції, органами і установами виконання покарань,
слідчими ізоляторами чи підрозділами відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України»;
4) у частині першій статті 19 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної
Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2005 р., № 1, ст. 14) слова «Міністерством внутрішніх справ
України» замінити словами «підрозділами відомчої воєнізованої охорони Державної судової
адміністрації України», а слово «йому» виключити;
5) у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України,
2015 р., №№ 18-20, ст. 132):
а) у статті 138:
• у частині першій слова «Органи внутрішніх справ» замінити словами «Підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України»;
• у частині третій слова «органами внутрішніх справ» замінити словами «відомчою воєнізованою охороною Державної судової адміністрації України»;
б) у статті 157:
• у частині першій слова «спеціалізовані підрозділи органів Міністерства внутрішніх
справ» замінити словами «підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України»;
• доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Підрозділи відомчої воєнізованої охорони утворюються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, працівники яких
під час виконання службових обов’язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та
спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, визначених законом.

220 Aнтикорупційні заходи в Україні після Революції Гідності: Ключові законодавчі аспекти
Державна судова адміністрація за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України
затверджує положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю
її підрозділів»;
6) у Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
а) статтю 1-2 доповнити пунктом «ж» такого змісту:
«ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників
міліції, які станом на день опублікування Закону України «Про Національну поліцію» проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і
продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно
до Закону України «Про державну службу», а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах»;
б) в абзаці першому пункту «а» частини першої статті 12 слова «у пунктах «б»-»д» замінити
слова «у пунктах «б»-»д», «ж»;
в) у частині першій статті 13:
• пункт «а» після слів «за станом здоров’я» доповнити словами «особам, звільненим зі
служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України «Про
Національну поліцію»;
• пункт «б» після слів «органах внутрішніх справ» доповнити словом «поліції»;
г) у статті 17:
• пункт «б» частини першої після слів «органах внутрішніх справ» доповнити словом
«поліції»;
• після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«До вислуги років осіб, зазначених у пункті «ж» статті 1-2 цього Закону, додатково зараховується час безперервної роботи (з дня призначення після звільнення зі служби в органах внутрішніх справ (міліції) на посадах у Міністерстві внутрішніх справ України або Національній поліції (їх
територіальних органах, закладах та установах), що заміщуються державними службовцями, а в
навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах».
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
ґ) статтю 43 доповнити частинами п’ятнадцятою і шістнадцятою такого змісту:
«Особам, зазначеним у пункті «ж» статті 1-2, пенсія обчислюється відповідно до частини
третьої цієї статті з розміру грошового забезпечення, яке вони мали на день звільнення зі служби в органах внутрішніх справ.
У разі якщо на момент призначення пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів
грошового забезпечення та/або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах,
встановлених законодавством, призначена пенсія підлягає негайному перерахунку»;
7) в абзаці восьмому частини тринадцятої статті 17 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324;
2015 р., № 13, ст. 85; із змінами, внесеними Законом України від 14 травня 2015 року № 433VIII) слова «особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України» замінити словом «поліцейським»;
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8) у частині першій статті 21 Закону України «Про Державну прикордонну службу України»
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208) слова «Законом України «Про міліцію» замінити словами «Законом України «Про Національну поліцію»;
9) у статті 26 Закону України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., № 27, ст. 382) слова «Законом України «Про міліцію» замінити словами «Законом України «Про Національну поліцію».
7. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
1) забезпечити створення центрального органу виконавчої влади поліції України та його
територіальних органів;
2) забезпечити призначення керівників та заступників керівників поліції України та її територіальних органів;
3) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
5) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
6) забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
7) ужити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення поліції України;
8) внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про затвердження Дисциплінарного статуту Національної поліції України.
8. З дня опублікування цього Закону всі працівники міліції (особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ), а також інші працівники Міністерства внутрішніх справ
України, його територіальних органів, закладів та установ вважаються такими, що попереджені
у визначеному порядку про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів.
9. Працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції, за умови відповідності вимогам до поліцейських, визначеним цим Законом, упродовж трьох місяців з дня опублікування цього Закону можуть бути прийняті на службу до поліції шляхом видання наказів
про призначення за їх згодою чи проходження конкурсу на посади, що заміщуються поліцейськими, у будь-якому органі (закладі, установі) поліції.
Посади, що пропонуються особам, зазначеним у цьому пункті, можуть бути рівнозначними, вищими або нижчими щодо посад, які ці особи обіймали під час проходження служби в міліції.
10. Працівники міліції, які відмовилися від проходження служби в поліції та/або не прийняті на службу до поліції в тримісячний термін з моменту попередження про наступне вивільнення, звільняються зі служби в органах внутрішніх справ через скорочення штатів.
Указані в цьому пункті особи можуть бути звільнені зі служби в органах внутрішніх справ до
настання зазначеного в цьому пункті терміну на підставах, визначених Положенням про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ.
11. Перебування працівників міліції на лікарняному чи у відпустці не є перешкодою для
їх звільнення зі служби в органах внутрішніх справ відповідно до «Прикінцевих та перехідних
положень» цього Закону.
12. Працівникам міліції, які у визначеному цим Законом порядку прийняті на службу до
поліції, наказами про призначення на відповідні посади одночасно присвоюються відповідні
спеціальні звання поліції відповідно до такої схеми співвідношення спеціальних звань:
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• Спеціальне звання міліції – Спеціальне звання поліції
• Рядовий міліції – Рядовий поліції
• Молодший сержант міліції – Капрал поліції
• Сержант міліції – Сержант поліції
• Старший сержант міліції – Старший сержант поліції
• Старшина міліції – Старший сержант поліції
• Прапорщик міліції – Старший сержант поліції
• Старший прапорщик міліції – Старший сержант поліції
• Молодший лейтенант міліції – Молодший лейтенант поліції
• Лейтенант міліції – Лейтенант поліції
• Старший лейтенант міліції – Старший лейтенант поліції
• Капітан міліції – Капітан поліції
• Майор міліції – Майор поліції
• Підполковник міліції – Підполковник поліції
• Полковник міліції – Полковник поліції
• Генерал-майор міліції – Генерал поліції третього рангу
• Генерал-лейтенант міліції – Генерал поліції другого рангу
• Генерал-полковник міліції – Генерал поліції першого рангу.
13. Працівникам міліції, які перейшли на службу до поліції, стаж вислуги в спеціальних званнях міліції зараховується до стажу вислуги для присвоєння чергових спеціальних
звань поліції.
14. До створення, укомплектування спеціально підготовленими поліцейськими та забезпечення функціонування на всій території України патрульної поліції тимчасово, до 31 грудня
2016 року, дозволяється функціонування в складі поліції державної автомобільної інспекції та
підрозділів громадської безпеки, на які покладаються обов’язки з охорони публічного порядку
та забезпечення безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та населених пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція.
Під час виконання повноважень з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки
дорожнього руху підрозділи державної автомобільної інспекції та громадської безпеки керуються положеннями цього Закону та інших законів України і підпорядковуються відповідним
керівникам територіальних органів поліції.
Підрозділи державної автомобільної інспекції та громадської безпеки комплектуються поліцейськими, яким присвоюються спеціальні звання поліції відповідно до «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону.
Структура, штат (штатний розпис) та кількість підрозділів державної автомобільної інспекції та громадської безпеки визначаються в порядку, визначеному цим та іншими законами України.
По мірі готовності до початку функціонування патрульної поліції в регіонах та населених пунктах, де її обов’язки тимчасово виконують державна автомобільна інспекція та
підрозділи громадської безпеки, уповноваженим керівником органу поліції вживаються
щодо цих підрозділів організаційно-штатні заходи, пов’язані з їх ліквідацією, відповідно
до положень цього Закону.
Про день початку виконання патрульною поліцією своїх обов’язків у регіонах та населених
пунктах, де тимчасово функціонували державна автомобільна інспекція та підрозділи громадської безпеки, завчасно сповіщаються місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість.
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15. Працівники міліції, які на день набрання чинності цим Законом мали календарну вислугу не менше 5 років та продовжили службу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції
(їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними
службовцями (а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будьяких посадах), після досягнення вислуги років, що дають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб», мають право на пенсійне забезпечення згідно із Законом України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
16. До 1 липня 2018 року положення пунктів 2-4 частини сьомої статті 15 та підпунктів 2-4
пункту 3 «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону не поширюються на керівників
територіальних органів поліції, що входять до складу патрульної поліції, поліції охорони та поліції особливого призначення.
17. Поліцейським дозволяється носіння та використання форменого обмундирування, визначеного для працівників міліції, до затвердження Кабінетом Міністрів України зразків форменого обмундирування поліцейських та забезпечення ним у визначеному порядку відповідно до затверджених норм.
18. До 31 грудня 2016 року поліції дозволяється використання службових посвідчень, бланків, печаток, штампів, логотипів та емблем міліції та Міністерства внутрішніх справ України.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
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