
Нормативно - правові  акти    

( антикорупційне  законодавство) 

 

Наказ Національної агенції з питань запобігання корупції від 17.03.2020 

№ 102/20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 р. за 

№ 361/34644 «Про затвердження Типового положення про уповноважений 

підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції». 

 

Наказ Національної агенції з питань запобігання корупції від 24.03.2020 

№ 112/20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 р. за 

№ 363/34646 «Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної 

чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення 

корупції в державних органах». 

 
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання 
антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з 
питань запобігання корупції та здійснення їх погодження». 
 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів». 

 
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції». 

 
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 06.07.2017 № 286 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними 
викривачами». 

 
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
підготовки антикорупційних програм органів влади». 

 
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності органів влади». 

Постанова Кабінету Міністрів від 24.11.2016 № 104 «Про утворення 
Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаних від корупційних та інших злочинів». 

 
Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII «Про Національне агентство 
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України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів». 

 
Постанова Кабінету Міністрів від 28.10.2015 № 877 «Про 

затвердження Положення про Національну поліцію». 
 
Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII «Про Національну поліцію» 
 
Указ Президента України від 16.04.2015 № 217 «Про утворення 

Національного антикорупційного бюро України». 
 
Закон України від 14.10.2014 № 1699-VIII «Про засади 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 
роки». 

 
Постанова Кабінету Міністрів від 04.09.2013 № 706 «Про запобігання 

та виявлення корупції». 
 
Закон України від 18.10.2006 № 251-V «Про ратифікацію Конвенції 

Організації Об'єднаних Націй проти корупції». 
 
Закон України від 18.10.2006 № 252-V «Кримінальна конвенція про 

боротьбу з корупцією». 
 
Закон України від 16.03.2005 № 2476-ІV «Цивільна конвенція про 

боротьбу з корупцією». 
 
Кодекси України від 05.04.2001 № 2341-III Кримінальний кодекс 

України. 
 
Постанова Кабінету Міністрів від 13.06.2000 № 950 «Про 

затвердження Порядку проведення службових розслідувань стосовно осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання 
корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування». 

 
Кодекс України від 07.12.1984 №8073 (зі змінами в 2021р)     Кодекс 

України про адміністративні правопорушення  Нормативно-правова база. 
 
 
1. Міжнародні акти: 

 
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції 31 жовтня 2003 

р.(ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції 
Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 
251-V)  

 
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 

січня 1999 р.(ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію 
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 
252-V)  

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з 
корупцією 15 травня 2003 р. № ETS 191(ратифікована згідно із Законом 
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України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції 
про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)  

 
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією 4 листопада 1999 

р.(ратифікована згідно із ЗакономУкраїни «Про ратифікацію Цивільної 
конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)  

 
Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) 
 
Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) 

 
 
2. Кодекси України: 

 
Кримінальний Кодекс України  
Кодекс України проадміністративні правопорушення 
Кодекс законів про працю України 

 
3. Закони України: 

 
Про запобігання корупції 14 жовтня 2014 р. №1700-VIII  
 
Про Національне антикорупційне бюро України 14 жовтня 2014 р. 

№1698-VIII  
 
Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки 14 жовтня 2014 р. №1699-VIII  
 
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 від 13 
травня 2014 р. № 1261-VII  

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
визначення кінцевих осіб та публічних діячів14 жовтня 2014 р. №1701-VIII  

 
Про державну службу 16 грудня 1993 р. №-3723-ХІІ  
 
Про службу в органах місцевого самоврядування 7 червня 2001 р. №-

2493-ІІІ  
 
Про очищення влади 27 січня 2015 р. №132-VIIІ  
 
Про Національну поліцію 2 липня 2015 р. № 580-VIII  
 
Про прокуратуру 14 жовтня 2014 р. № 1697-VIII  
 
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 10 
листопада 2015 р. № 772-VIII 
 
4. Укази Президента України: 

 
Про утворення Національного антикорупційного бюро України 16 

квітня 2015 р. №217  
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Про Національну раду з питань антикорупційної політики 14 жовтня 

2014 р. №808  
 
Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015роки від 21 

жовтня 2011 р. №1001  
 
Про Стратегію сталого розвитку “України 2020 від 12 січня 2015 р. № 

5/2015 
 
5. Постанови КМУ: 

 
Про затвердження Порядку проведення службового розслідування 

стосовно осіб, уповнова ених на виконання функцій держави або органів 
місцевого самоврядуваннявід 13 червня 2000 р. №950  

 
Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно 

осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають заняття 
відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 
підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171   

 
Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 

жовтня 2014 р. № 563  
 
6. Розпорядження КМУ: 

 
Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції 

від 2 липня 2014 р. № 647-р  
 
Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону 

України “Про очищення влади”від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р. 
 
 
7. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо 
декларування, роз'яснення, порядки тощо: 

 
Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України 

"Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання 
декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані), затверджене 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 
03.02.2021 № 1 

 
Роз’яснення «Щодо правового статусу викривача у провадженні про 

адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» від 09.12.2020 № 11 
 
Роз’яснення «Щодо правового статусу викривача у кримінальному 

провадженні» від 26.10.2020 № 10 
 
Рекомендації з організації планування роботи уповноваженого 

підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції 
 
Роз’яснення “Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
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порушень Закону України «Про запобігання корупції» від 14.07.2020 №7 
 
Роз’яснення«Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової 

допомоги» від 09.07.2020 № 6 
 
Роз’яснення «Щодо правового статусу викривача» від 23.06.2020 № 5 
 
Роз’яснення «Щодо порядку дій державних органів після визнання 

державних службовців судом винними у вчиненні корупційного 
правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією» від 
03.06.2020 № 3 

 
Наказ НАЗК від 02.04.2020 № 127/20 “Про затвердження Вимог до 

захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» 

 
Обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності 

уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в 
державних органах, затверджені наказом Національного агенства від 
24.03.2020 № 112/20, зареєстрованим у Мін’юсті 21.04.2020 за № 363/34646 

 
Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) 

з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом 
Національного агенства від 17.03.2020 № 102/20, зареєстрованим у Мін’юсті 
21.04.2020 за № 361/34644 

 
Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження 

до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх 
погодження, затверджений рішенням Національного агентства від 08.12.2017 
№ 1379, зареєстрованим у Мін’юсті 22.01.2018 за № 87/31539 

 
Рішення НАЗК від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» 
 
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції» 

 
Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм 

органів влади, затверджені рішенням Національного агентства від 19.01.2017 
№ 31 

 
Рішення НАЗК від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології 

оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» 
 
Рішення НАЗК від 06.09.2016 № 20 «Про затвердження Порядку 

інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про 
відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни 
до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації 
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування» 
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Рішення НАЗК від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку 
перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до 
Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного 
агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 
несвоєчасного подання таких декларацій» 

 
Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання)інформації 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089 

 
Рішення НАЗК від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з 

високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» 
 
Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 
 

Крім того, на офіційному веб-сайті Національного агентства 
(https://nazk.gov.ua) розміщено банер, який надає інформацію про стан 
функціонування Реєстру. 
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