Що таке
корупційне
правопорушення та
до кого звертатись
в разі його
виявлення?

* Інформаційна пам’ятка

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі — «Закон») корупція — використання особою наданих їй службових
повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної
вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди
для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція
чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю
особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.
Незважаючи на широке коло органів, які повноважні у сфері
боротьби із корупцією, на даний час суттєвою проблемою залишається недостатня обізнаність широкого загалу про
сутність корупційних правопорушень, про органи, до яких
можна звертатись у випадках протиправних дій з боку
уповноважених осіб.
Також у буклеті наводиться перелік та повноваження уповноважених органів у сфері боротьби з корупцією, а також їхні контактні дані.
Особи, які можуть притягатися до відповідальності за корупційні діяння:
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 ви

конавчої 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 інші члени 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 державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту,
Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби
безпеки України, Державного бюро розслідувань, Націо

нального антикорупційного бюро 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) поліцейські;
и) 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 по
слуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового
арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функ
цій, інші особи, визначені законом);
в) представники громадських об’єднань, наукових установ,
навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, які
входять до складу конкурсних комісій, утворених відповідно
до Закону України «Про державну службу».


!

Таким чином до відповідальності за правопорушення, визначене ст. 172-7 КУпАП «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів» може бути притягнене виключно наведе вище коло осіб.

Отже, якщо корупційне правопорушення по відношенню до Вас
здійснила якась із зазначених вище осіб, Ви маєте право звернутися до уповноважених органів, перелік та контактні дані яких
зазначені у буклеті.

Антикорупційні органи та їх повноваження
Відповідно до Закону, Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади
зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
До повноважень Національного агентства в тому числі належить:
• 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;
• 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;


• інформування громадськості про здійснювані Національним
агентством заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян
негативного ставлення до корупції;
• залучення громадськості до формування, реалізації та
моніторингу антикорупційної політики та інші повноваження, визначені законом.
Органи Національної поліції здійснюють наступні функції:
• забезпечення публічної безпеки і порядку;
• охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства
і держави;
• протидії злочинності;
• надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Національне антикорупційне бюро:
• 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;
• здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених законом;
• 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;
• забезпечує на умовах конфіденційності та добровільності
співпрацю з особами, які повідомляють про корупційні правопорушення.
Органи, до яких можна звернутись у разі виявлення корупційних правопорушень:
Орган, уповноважений на боротьбу
із корупцією
Національне агентство
із запобігання корупції

Національне антикорупційне бюро

Національна поліція України

Контакти
01103, м. Київ,
бульвар Дружби народів, 28.
(044) 200-08-30
info@nazk.gov.ua
03035, м. Київ,
вул. Василя Сурикова, 3.
0-800-503-200
info@nabu.gov.ua
01601, м. Київ,
вул. Академіка Богомольця, 10,
(044) 254-93-33,
факс: (044) 253-64-04
info@police.gov.ua

Головне управління Національної поліції
в Харківській області

61002, м. Харків,
вул. Жон Мироносиць, 5.
(057) 70-59-775
pg.npu@hk.npu.gov.ua

Прокуратура Харківської області

61050, м. Харків,
вул. Б. Хмельницького, 4.
(057) 732-60-15
publinf@prok.kh.ua



Підготовлено в рамках ініціативи «Громадськість проти корупції. Зменшення корупційних проявів на території Харківської області» у рамках проекту «Прозорість і доброчесність
публічного сектору», що впроваджується Програмою розвитку
ООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордон
них справ Данії.
Думки, висновки чи рекомендації, що викладені в буклеті, нале
жать авторам та упорядникам цього видання та не обов’язково
відображають погляди ПРООН, інших агенцій ООН чи Міністер
ства закордонних справ Данії.

    

Україна

Міськрайонна громадська організація
«Чугуївська правозахисна група»:
вул. Музейна, 16-а, м. Чугуїв.
Тел.: 097-179-38-22, chpg@ukr.net

Наклад 3000 прим.
Дизайн та друк ФОП Мірошниченко О. А.
Тел.: (050) 303-22-85



