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За вчинення корупційних правопорушень законодавчо передбачені наступні види
юридичної відповідальності: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та
дисциплінарна відповідальність.

Закон України "Про запобігання корупції" передбачає вичерпний
перелік осіб, що визнаються суб'єктами відповідальності за корупційні
правопорушення.
Відповідно до статті 3 вказаного Закону суб'єктами відповідальності за
корупційні правопорушення 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’єр-міністри 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 Рахункової палати, Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
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;
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;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України,
дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природнозаповідного 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 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 Законом.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ
КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Кримінальна відповідальність всіх вище перелічених осіб наступає за вчинення
злочину, тобто діяння, передбаченого Розділом XVII «Злочини у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»
Кримінального
кодексу України. Зокрема, даний розділ передбачає
відповідальність за:
1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою
неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи
третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в
інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в
інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи
службового становища (ст. 368 Кримінального кодексу України).
Таке діяння
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 та зі спеціальною конфіскацією.
!!! Для визначення розміру збитків по кримінальних справах , з 1 січня 2015
року податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює

100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму ( Стаття 169.1.1 ПКУ , розділ
XIX ( 19 ) ПКУ). З 1 січня 2015 року сума прожиткового мінімуму в 2015 році
встановлена в Законі України "Про Державний бюджет України на 2015 рік " і
становить , з 1 січня 2015 року - 1218 грн., з 1 грудня 2015 року – 1378 грн.
Діяння, передбачене частиною першою статті ст.368 ККУ, предметом якого була
неправомірна вигода у значному розмірі (неправомірною вигодою в значному
розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян), - 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 та зі спеціальною конфіскацією.
Те саме діяння предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі
(така, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян) 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 та зі
спеціальною конфіскацією.
Те саме діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому
розмірі (така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян), 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 та зі
спеціальною конфіскацією.

Службовими особами, які займають відповідальне становище, у
статтях 368, 369 і 382 Кримінального кодексу України є особи, зазначені у пункті
1 примітки до статті 364, посади яких згідно із статтею 25 Закону України "Про
державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а
також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів
державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних
підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо
відповідальне становище, у статтях 368, 369 і 382 цього Кодексу є особи, зазначені
у частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи,
посади яких згідно із статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені
до першої та другої категорій.
2. Незаконне збагачення - набуття особою, уповноваженою на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у

значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами,
а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі(ст. 368-2 ККУ) 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.
Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне
становище, караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.
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.
УВАГА!!! Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1частини першої статті 3
Закону України "Про запобігання корупції".
Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або
інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну
тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких
правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на
активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для
укладення таких правочинів.
3. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не
є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але
провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у
тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного
посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час
виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну
вигоду, а так само надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення
особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням
наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку
вигоду, або в інтересах третьої особи - караються штрафом від ста п’ятдесяти до
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими
роботами на строк від ста до двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох
років, або позбавленням волі на той самий строк, із спеціальною конфіскацією.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом,
експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка
провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а
також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних
трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення
дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах
того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи
- караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох
років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від
двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років та із спеціальною конфіскацією.

Особа, яка пропонувала, обіцяла або надала
неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо
стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після
пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона до повідомлення
їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що
сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право
повідомляти про підозру.
4. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі
неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи
невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає
таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням
наданої їй влади чи службового становища (ст. 369 ККУ)- 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, із спеціальною конфіскацією.
!!! Особа, яка пропонувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду, звільняється
від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо
вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання
неправомірної вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину
добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із
законом має право повідомляти про підозру.
5. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка
пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди
третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на
виконання функцій держави (зловживання впливом ст. 369–2 ККУ), караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням
волі
на
строк
до
двох
років,
із
спеціальною
конфіскацією.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для
себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою

на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив
за надання такої вигоди - караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї
тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням
волі на строк від двох до п’яти років, із спеціальною конфіскацією.
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для
себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою
на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією
майна та із спеціальною конфіскацією.
!!! Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені
в пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції".
6. Провокація підкупу, тобто свідоме створення службовою особою обставин і
умов, що зумовлюють 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 (ст. 370 ККУ), 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.
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.
7. 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 (ст. 366¹ ККУ), карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
УВАГА!!! 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.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ
КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Перелік адміністративних корупційних правопорушень та санкцій,
які застосовуються за їх вчинення передбачені Главою 13-А
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності (172-4 КУпАП).
Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття
підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької,
наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики,
інструкторської практики із спорту) - тягне за собою накладення штрафу від
п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти 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 органу управління 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, та
представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді),
ревізійній комісії господарського товариства), - тягне за собою накладення
штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.
!!! 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.
2. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка
(пожертви) (172-5 КУпАП)
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)
- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка
(пожертви).
Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви) тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви).
Не є правопорушенням отримання дарунків, які відповідають
загальновизнаним уявленням про гостинність та пожертви, за наявності таких
умов:
а) такі дарунки чи пожертви не можуть прийматися за вчинені рішення, дії чи
бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як
безпосередньо особою, якій надається дарунок чи пожертва, так і за її сприяння
іншими посадовими особами та органами;

б) 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.

Довідково: Стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет на
2015 рік" встановлює такий розмір мінімальної заробітної плати у
місячному розмірі: 1218 гривень; у погодинному розмірі - 7,3 гривні. У
той же час, вартість дарунка (пожертви) отриманого одноразово в
період з 1 січня по 1 грудня 2015 року не може перевищувати - 2352
гривень.
в) якщо дарунки даруються близькими особами;
г) якщо дарунки одержуються як загальнодоступні знижки на товари,
послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

3. Порушення вимог фінансового контролю (172-6 КУпАП)
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.
4. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
(172-7 КУпАП)
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.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! 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.
5. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з
виконанням службових повноважень (172-8 КУпАП)
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 п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
6. Невжиття заходів щодо протидії корупції (172-9 КУпАП)
Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою
органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної
особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення
- тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів
адміністративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ
КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Відповідно до ст.14 Закону України «Про державну службу» дисциплінарні
стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне
виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення
обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який
порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, у
якому він працює.
До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним
законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи
дисциплінарного впливу:
попередження про неповну службову відповідність;
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на
вищу посаду.

