
Витяг із  Закону України

 «Про запобігання корупції» 

Стаття 22.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 
становища

1. Особам, зазначеним  частині першій    статті 3 цього Закону, забороняється 
використовувати свої службові повноваження або своє становище та  пов’язан і з цим 
можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі 
використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних 
інтересах.

Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків

1. Особам, зазначеним у  пунктах 1 ,  2 частини першої статті 3 цього Закону, 
забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати 
подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності,  пов’язано ї 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 один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день 
прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість  таких подарунків, отриманих від 
однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, 
встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарункі в  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  п ідприємствам, установам чи організаціям, є відповідно 
державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи 
організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4.  Р ішення, 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  неправом ірної 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  неправом ірної вигоди або 
подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;
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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,  п ідприємства, 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  п ізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого 
безпосереднього керівника або керівника відповідного органу,  п ідприємства, установи, 
організації.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка 
складається акт, який  п ідписується 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,  п ідприємства, 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  неправом ірної 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.

5. У випадку наявності в особи, зазначеної у  пунктах 1 ,  2 частини першої статті 3 
цього Закону, сумніві в  щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право 
письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до Національного 
агентства, яке надає відповідне роз’яснення.

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  п ізніше 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,  п ід 
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  п ідлеглих до прийняття 
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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  п ісля отримання 
повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту 
інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє 
відповідну особу.

Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у 
неї  реального , потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює 
такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

4. Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить 
звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів 
 п ідлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

5. У разі існування в особи сумніві в  щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має 
право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. У разі якщо особа не 
отримала  п ідтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, 
передбачених у цьому розділі Закону.

6. Якщо особа отримала  п ідтвердження 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  р ішення 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  п ідтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику 
органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.
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Позбавлення приватного інтересу має виключати  будь-яку  можливість його 
приховування.

Стаття 30.  Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття  р ішення 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  р ішення 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  в ідповідного 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  р ішення 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  в ідповідного органу, підприємства, установи, 
організації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного 
підрозділу, в якому працює особа.

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’язан і 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, 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 ,  п ідпунктах 
"а" і "в" пункту 2 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 або за рахунок технічної або іншої допомоги в рамках реалізації в Україні 
програм (проектів) у сфері запобігання, протидії корупції особам, зазначеним у пункті 1, 
пунктах "а" і "в" пункту 2 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  п ідприємств 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.

Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
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1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, 
зазначені в  частині першій  статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, 
адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому 
законом порядку.

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою  особою  
злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, 
визначених  Кримінальним кодексом України , застосовуються заходи 
кримінально-правового характеру.

2.  Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з 
корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення 
у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 
пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що 
прирівнюється до цієї д іяльності,  п ідлягає притягненню до дисциплінарної 
відповідальності у встановленому законом порядку.

Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
стосовно якої набрало законної сили  р ішення суду про визнання необґрунтованими активів 
та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому 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  р ішенням суду, якщо інше не 
передбачено законом.

5. Особа, якій повідомлено про  п ідозру у вчиненні нею злочину у сфері службової 
діяльності,  п ідлягає 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  р ішенням 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.

Витяг із Кодексу України про адміністративні правопорушення

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або  п ідприємницькою 
діяльністю -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від  п ідприємницької 
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  п ідприємства 
або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює 
функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній 
громаді, та представляє інтереси держави  чи територіальної громади в раді (спостережній 
раді), ревізійній комісії господарської організації), -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до  п’ятисот  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу чи винагороди та з 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 
один рік.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у  пункті 1 частини 
першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", за винятком депутатів 
Верховно ї Р ади Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які 
здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, 
помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови 
Верховно ї Р ади України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та 
заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських 
фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.

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  п іддано 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 без поважних причин декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, -

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/sp:wide-


7

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття  валютного  рахунка в 
установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані -

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

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч  п’ятисот  
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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

першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати 
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування.

Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає 
у випадку, якщо такі відомості ві др ізняються від достовірних на суму від 100 до 250 
прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Стаття 172-

7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту

інтересів

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

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

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів -

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

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка.

1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені  у   пунктах 1, 2  частини 
першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

2. У цій статті  п ід 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.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/sp:wide-
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Стаття 172-

8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у

зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 
інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених 
законом повноважень, -

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

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 
чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його 
близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких 
осіб, яка стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених 
законом повноважень, -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка. Суб’єктом правопорушень у  частині першій  цієї статті є особи, зазначені 
у  пункті 1  та  підпункті "в"  пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про 
запобігання корупції", а також особи, зазначені в  частині другій  статті 17 Закону України 
"Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних 
спортивних змагань".

Викривачем визнається особа, зазначена у  статті 1  Закону України "Про запобігання 
корупції".

Стаття 172-

8-1. Порушення встановлених законом обмежень після припинення

повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Порушення встановлених законом обмежень протягом року з дня припинення 
повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, щодо укладення трудових договорів (контрактів) або 
вчинення правочинів у сфері  п ідприємницької діяльності з суб’єктом господарювання, що 
провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, діяльність якого 
ліцензується Національною комісією, що здійснює державне регулювання  у  сферах 
енергетики та комунальних послуг, -

тягне за собою накладення штрафу від  п’ятисот  до тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Стаття 172-

9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу 
державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх 
структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення -

тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти  п’яти  до двохсот п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-19/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/sp:wide-
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Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є також особи, зазначені в  частині

третій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на 
результати офіційних спортивних змагань".

Витяг з Кримінального Кодексу України

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

1.  Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання 
будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи 
використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам 
служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та 
інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам 
юридичних осіб, -

карається  арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох 
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот 
п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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

карається  позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі 
штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка.  1. Службовими особами у  статтях 364,  368,  368-5,  369 цього Кодексу є особи, 
які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції 
представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи 
тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних 
чи комунальних  п ідприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з 
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 
виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється 
повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 
органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 
повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Для цілей статей  364,  368,  368-5,  369 цього Кодексу до державних та комунальних 
 п ідприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповідно 
державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, що 
забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на господарську 
діяльність такого підприємства.

2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, 
які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної 
держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави 
для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного  п ідприємства), а 
також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або  
трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові  особи 
міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, 
уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських 
асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.
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3. Істотною  шкодою  у  статтях 364,  364-1,  365,  365-2,  367 вважається така шкода, яка в сто 
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Тяжкими наслідками у  статтях 364-367  вважаються такі наслідки, які у дві ст і 
п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Стаття 366. Службове підроблення

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, 
внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення 
офіційних документів -

караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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

караються позбавленням волі на строк від двох до  п'яти  років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі 
штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Стаття 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою  
особою  своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало 
істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, 
державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -

карається  штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі 
на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років.

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

карається  позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі 
штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або без такого.

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

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної 
вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи 
невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропону є,  обіцяє чи надає 
неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй 
влади чи службового становища -

карається  штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі  
на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була 
неправомірна вигода у значному розмірі, -
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карається  позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого 
була неправомірна вигода у великому розмі р і або вчинене службовою особою, яка займає 
відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або 
поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається  позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з 
конфіскацією майна.

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом 
якого була неправомірна вигода в особливо великому розмі р і, або вчинене службовою 
особою, яка займає особливо відповідальне становище, -

карається  позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з 
конфіскацією майна.

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

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну 
вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в 
інтересах того, хто пропону є,  обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи 
будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

караються штрафом від  п’ятисот  до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або 
позбавленням волі на той самий строк.

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

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від  
п’ятисот  до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією 
майна або без такої.

3. Діяння, передбачені частиною першою або  другою  цієї статті, якщо неправомірна 
вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за 
попередньою змовою групою осіб, -

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

4. Діяння, передбачені частиною першою,  другою  або третьою цієї статті, якщо 
неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне 
становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником, -

караються позбавленням волі на строк від  п’яти  до десяти років з конфіскацією майна 
або без такої.

Стаття 369-

2. Зловживання впливом

1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи 
обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на 
прийняття  р ішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, -

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на 
строк до двох років.

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи 
третьої особи за вплив на прийняття  р ішення особою, уповноваженою на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити 
вплив за надання такої вигоди -

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі  п’ятисот  
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох 
до п’яти років.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи 
третьої особи за вплив на прийняття  р ішення особою, уповноваженою на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, -

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

Примітка.  Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, є особи, визначені у  пункті 1 ,  підпункті "а"  пункту 2 частини першої 
статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені 
у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.

Стаття 370. Провокація підкупу

1. Провокація  п ідкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, 
обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи 
одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав 
неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, -

карається  обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від 
двох до п'яти років, та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

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

карається  позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від 
п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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