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ПАМ’ЯТКА
поліцейським, державним службовцям та працівникам поліції, 
що є суб’єктами, на яких поширюється дія статті 3 
Закону України «Про запобігання корупції»

ПОЛІЦІЯ БЕЗ КОРУПЦІЇ
про що не варто забувати
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КОРУПЦІЯ – використання особою, 
зазначеною у частині першій статті 3 
Закону України «Про запобіган ня корупції», 
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 ЗУ, 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. 
КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ – 
діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 
особою, зазначеною у  частині першій 
статті 3 ЗУ, за яке законом встановлено 

кримінальну, дисциплінарну та/або 
цивільно-правову відповідальність. 
НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА – грошові кошти  
або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, будь-які інші 
вигоди нематеріального чи негрошового 
характеру, яку обіцяють, пропонують, 
надають або одержують без законних на те 
підстав.
ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З 
КОРУПЦІЄЮ – діяння, що не містить 
ознак корупції, але порушує встановлені 
Законом вимоги, заборони та обмеження, 
вчинене особою, зазначеною у частині 
першій  статті 3 ЗУ, за яке законом 
встановлено кримінальну, адміністративну, 
дисциплінарну та/або цивільно-правову 
відповідальність.

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ
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СПЕЦІАЛЬНО 
УПОВНОВАЖЕНІ 

СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

(ст. 1 Закону України
«Про запобігання корупції»)

Національне
антикорупційне
бюро України

Органи 
прокуратури

Національне 
агентство з питань 
запобігання 
корупції

Національна
поліція України

Зловживання владою або посадовим 
становищем, перевищення влади або 
посадових повноважень та інші посадові 
злочини, що вчинюються для за доволення 
корисливих чи інших особистих інтересів або 
інтересів інших осіб. 
Розкрадання державного, комунального 
або приват ного майна шляхом зловживання 
службовим становищем. 
Незаконне одержання матеріальних або інших 
благ, пільг та інших переваг. 
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди (хабарництво). 
Сприяння з використанням посадового 
становища фізичним і юридичним особам у 
здійсненні ними підприємницької та іншої 
діяльності з метою незаконного одержання за 
це матеріальних або інших благ, пільг та інших 
переваг.
Неправомірне втручання з використанням 
посадового становища у діяльність інших 
державних органів чи посадових осіб з 
метою перешкоджання виконанню ними 
своїх повноважень чи домагання прийняття 
неправомірного рішення. 

Використання інформації, одержаної під час 
виконання посадових обов’язків, у корисливих 
чи інших особистих інтересах, необґрунтована 
відмова у наданні відповідної інформації, 
несвоєчасне її надання, надання недостовірної 
чи неповної служ бової інформації. 
Надання необґрунтованих переваг фізичним 
або юридичним особам шляхом підготовки 
і прийняття нормативно-правових актів чи 
управлінських рішень. 
Протегування з корисливих або інших 
особистих інтересів у призначенні на посаду 
особи, яка за діловими і професійними 
якостями не має переваг перед іншими 
кандидатами.
Набуття у власність грошових коштів або 
іншого майна, у розмірі (вартістю), що не 
перевищує одну тисячу неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян, законність підстав 
яких не підтверджено доказами, а так само 
передача нею таких активів будь-який іншій 
особи (незаконне збагачення). 

В ЧОМУ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ?
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Особи, уповноважені на виконання 
функцій держави: 
• Молодший, середній та вищий склад 
Національної поліції України (поліцейські) 
крім курсантів (слухачів) вищих навчальних 
закладів із специфічними умовами 
навчання.
• Державні службовці.
Особи, які для цілей цього Закону 
прирівнюються до осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави: 
• Посадові особи юридичних осіб 
публічного права (до них відносяться 
посадовці державних установ та закладів, 
які належать до сфери управління 
Національної поліції України).

Особи, які: 
• Постійно або тимчасово обіймають по-
сади, пов’язані з виконанням організа-
ційно-розпорядчих чи адміністративно-        
господарських обов’язків.
• Не є службовими особами та перебувають 
з підприємствами, установами, організа-
ціями в трудових відносинах у випадках, 
передба чених ЗУ «Про запобігання коруп-
ції» (до таких суб’єктів відносяться особи, 
які укладають трудовий договір (контракт) 
чи одноразовий цивільно-правовий дого-
вір). 

(ст. 3 ЗУ  «Про запобігання корупції»)

ДО ЯКИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ 

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО? 
Суб’єкти, на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції»:

ПОДАРУНОК – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 
послуги,  які надають або одержують безоплатно або за ціною, нижчою 
мінімальної ринкової.

ПРОПОЗИЦІЯ – це висловлення службовій особі наміру про надання 
неправомірної вигоди.  

ОБІЦЯНКА – висловлення такого наміру з повідомленням про час, місце, 
спосіб надання неправомірної вигоди.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ
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По-перше, забороняється отримувати 
подарунки особам, уповноваженим 
на виконання функцій держави у 
зв’язку із здійсненням такими особами 
діяльності, пов’язаної із виконанням 
функцій держави або місцевого 
самоврядування.

По-друге, забороняється отримувати 
подарунки начальникам від своїх 
підлеглих.

ЗА ТАКІ ДІЇ ПЕРЕДБАЧЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИГЛЯДІ ШТРАФУ ВІД СТА 
ДО ЧОТИРЬОХСОТ НЕОПОДАТКОВУВАНИХ МІНІМУМІВ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН З 
КОНФІСКАЦІЄЮ ТАКОГО ПОДАРУНКА

ЗАБОРОНЕНО! 
Вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних 
або фізичних осіб:
1. У зв’язку із здійснення такими особами діяльности, пов’язаної із виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування.
2. Якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

ОБМЕЖЕНО! 
Подарунки, які відповідають загальновизнанним уявленням про гостинність, дозволено 
отримати одноразово, якщо вартість не перевищує одну мінімальну заробітну плату, 
а сукупна вартість, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує 
двох прожиткових мінімумів.

ДОЗВОЛЕНО!
1. Подарунки даруються близькимі особами.
2. Подарунки одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 
загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
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Дії працівників поліції 
у разі виявлення 

подарунка на своєму 
робочому місці

Дії працівників поліції 
у разі надходження 

пропозиції подарунка

• Невідкладно письмово повідомити про 
виявлений подарунок безпосереднього 
керівника зафіксувати факт та місце 
знаходження подарунку (використавши 
мобільний телефон, смартфон, фото-, 
відеокамеру тощо).

• Залучити свідків (за можливості).
• Скласти акт за даним фактом 

(підписується особою, яка виявила 
подарунок, її безпосереднім керівником 
та, у разі наявності, свідками).

• Відмовитися від пропонованого 
подарунку.

• Ідентифікувати особу, що пропонує 
подарунок (за можливості).

• Залучити свідків (за можливості).
• Письмово повідомити про пропозицію 

подарунку безпосереднього керівника 
(спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії корупції).

Протягом місяця передається до відповідного територіального органу:
• В адміністративному приміщенні.
• Матеріально-відповідальній особі.
• Зі складенням акта його приймання-передачі.
• З відображенням в бухгалтерському обліку 

Утворена при територіальному органі комісія:
• Оцінює вартість.
• Визначає можливість використання дарунка. 
• Вирішує питання щодо місця та строків зберігання.

Можлива компенсація витрат на доставку (митних зборів)

(Порядок передачі дарунків, одержаних  як подарунки державі,АР Крим, територіальній громаді,  
державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений ПКМУ від 16.11.2011, № 1195)  

ЯКЩО ПОДАРУНОК ОТРИМАНО ОФІЦІЙНО,
ЯК ДАРУНОК ДЕРЖАВІ ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 

ОРГАНУ НАЦПОЛІЦІЇ
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• 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.

(крім осіб, взаємні права і обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру 
сімейних), у т. ч. особи, які спільно проживають, але не перебувають 
у шлюбі, а також, незалежно від зазначених умов:

(ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції»)

СИСТЕМА ЗАПОБІЖНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ:

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.
2. Обмеження щодо одержання подарунків.
3. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.
4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
5. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 
місцевого самоврядування.
6. Обмеження спільної роботи близьких осіб.
7. Фінансовий контроль та декларування доходів.
8. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування.

Близькі особи – особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом і мають взаємні 
права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним         
у ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції»

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ
З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
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• Використовувати свої службові повноваження або своє становище.
• Безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для 

себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб.
• Незаконно розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах 

інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових повноважень.
• Займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, 

медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 
діяльністю входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, 
наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

• Вживає заходів щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 
поводження з ними. 

• Не може мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо 
підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. 

• Вживає заходів із запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його усунення. 
• Повинен дотримуватися правил етичної поведінки.

Поліцейському, державному службовцю та працівнику поліції, що 
є суб’єктом на якого поширюється дія Закону забороняється:

Поліцейський, державний службовець та працівник поліції, 
що є суб’єктом на якого поширюється дія Закону:

За вчинення корупційних або пов’язаних 
з корупцією правопорушень законом 
встановлено відповідальність:

• Кримінальну. 
• Адміністративну. 
• Цивільно-правову. 
• Дисциплінарну.

Передбачено такі види покарань:
 
• Штраф (у розмірі від 50 до 3000 

неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян).

• Конфіскація майна. 
• Позбавлення права обіймати певні 

посади чи займа тися певною діяльністю. 
• Виправні роботи (до 2 років). 
• Арешт (від 3 до 6 місяців).
• Обмеження волі (від 2 до 5 років). 
• Позбавлення волі (від 2 до12 років).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ
З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ
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Відповідно до примітки до ст. 45 КК України, 
корупційними вважаються злочини, 
передбачені ст. ст. 191, 262, 308, 312, 313, 
320, 357, 410 КК України, у випадку їх 
вчинення шляхом зловживання службовим 
становищем (тобто, у випаду їх вчинення 
спеціальними суб’єктами злочину – 
службовими особами шляхом зловживання 
останніми своїм службовим становищем), а 
також злочини, передбачені ст. ст. 210, 354, 
364, 364-1, 365-2, 368-369-2 КК України.

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ: 

В ККУ ВСТАНОВЛЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА:

Стаття 364 Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 366-1 Декларування недостовірної інформації

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

Стаття 368-2 Незаконне збагачення

Стаття 369 Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі

Стаття 369-2 Зловживання впливом

Стаття 370 Провокація підкупу
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ЗУ «Про запобігання корупції» виділяє два 
види конфлікту інтересів: потенційний і 
реальний.

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 не вчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень. 

РЕАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ – 
суперечність між приватним інтересом 
особи та її службовими чи представницькими 
повноваженнями, що впливає на об’єк-
тивність або неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи не вчинення дій 
під час виконання зазначених повноважень.

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, включаючи ті, що виникають 
у зв’язку з членством або діяльністю в 
громадських, політичних, релігійних чи інших 
організаціях. 
(ст. 1 ЗУ «Про запобігання корупції»)

ЩО ТАКЕ КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ?АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 
ВСТАНОВЛЕНА ГЛАВОЮ 13-А КУПАП:  

Стаття 172-4 Порушення обмежень сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності

Стаття 172-5 Порушення встановлених законом обмежень щодо 
одержання подарунків 

Стаття 172-6 Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 172-7 Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів

Стаття 172-8 Незаконне використання інформації, що стала відома 
особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

Стаття 172-9 Невжиття заходів щодо протидії корупції
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ОСОБА, яка перебуває в умовах 
конфлікту інтересів має: 

• Не пізніше наступного робочого дня 
з моменту, коли особа дізналася чи 
повинна була дізнатися про наявність у 
неї реального чи потенційного конфлікту 
інтересів   повідомити безпосереднього  
керівника про наявний конфлікт 
інтересів. 

• Утриматись від вчинення дій (прийняття 
рішень) в умовах реального конфлікту 
інтересів. 

• Вживати заходів щодо врегулювання 
реального або потенційного конфлікту 
інтересів. 

• У разі існування в особи сумнівів щодо 
наявності в неї конфлікту інтересів вона 
зобов’язана звернутися за роз’ясненнями 
до Національного агентства з питань 
запобігання корупції.

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ КЕРІВНИК
(керівник органу): 

• Протягом двох робочих днів після 
отримання повідомлення про наявність 
у підлеглої йому особи реального 
чи потенційного конфлікту інтересів 
приймає рішення щодо врегулювання 
конфлікту інтересів.

• Повідомляє особу про прийняте рішення.
• Письмово інформує про рішення 

уповноважений підрозділ з питань 
запобігання корупції.

(ст. 28 ЗУ « Про запобігання корупції»)

ЯК ДІЯТИ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ?

Стаття 29 ЗУ «Про запобігання 
корупції» визначає, що конфлікт інтересів 
може бути врегульований самостійно 
працівником або ж шляхом вжиття 
заходів зовнішнього врегулювання, тобто 
керівником особи.
До таких заходів Закон відносить:
• Усунення особи від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення чи участі 
в його прийняті в умовах реального чи 
потенційного конфлікту інтересів.

• Застосування зовнішнього контролю 
за виконанням особою відповідного 
завдання, вчиненням нею певних дій чи 
прийняття рішень.

• Обмеження доступу особи до певної 
інформації.

• Перегляду обсягу службових повноважень 
особи.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВРЕГУЛЮВАННЯ
КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

• Переведення особи на іншу посаду.
• Звільнення особи.

Особи, зазначені у  пунктах 1, 2 частини 
першої статті 3 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.

Рекомендується скористатись правом 
самостійного врегулювання конфлікту 
інтересів лише у випадках впевненості, 
що обраний спосіб є достатнім і повністю 

гарантує його врегулювання.
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У конкретних обґрунтованих випадках підозри у корупції необхідно негайно звертатися до 
контактної особи з питань запобігання корупції та повідомляти безпосереднє керівництво. 
Іноді обставини вимагають вжиття негайних заходів з Вашого боку для недопущення 
приховування інформації, збереження наявних доказів протиправних дій, тощо.

Такими заходами можуть бути:
• Уникнення безпідставної передачі іншим особам документів, матеріалів або справ.
• Обмеження доступу інших осіб до робочого приміщення, службових матеріалів, 

робочих засобів, носіїв інформації

Обсяг і форми цих заходів доречно визначати з огляду 
на конкретну ситуацію.

ЯК ДІЯТИ У РАЗІ НАЯВНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ДІЯННЯ 

ЯКІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ГАРАНТУЄ ДЕРЖАВА?
• Забезпечення конфіденційності 

відомостей про особу-викривача. 
• Застосування технічних засобів 

спостереження і контролю. 
• Видача спецзасобів індивідуального 

захисту. 
• Зміна місця роботи або навчання. 
• Заміна документів, зміна зовнішності, 

переселення. 
• Закритий судовий процес. 

КОЛИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАХИСТ? 
У разі загрози життю, здоров’ю, житлу, майну 
викривача або близьких осіб. 

(ст. 53 ЗУ “Про запобігання корупції”, 
ЗУ “Про забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному
 судочинстві”)

ПАМ’ЯТАЙТЕ
У РАЗІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ 

АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗАКОН 
ЗАХИЩАЄ ВАС ЯК ВИКРИВАЧА

ХТО ВИЗНАЄТЬСЯ ВИКРИВАЧЕМ? 
ЦЕ ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ, ЗА НАЯВНОСТІ ОБҐРУНТОВАНОГО ПЕРЕКОНАННЯ,
ЩО ІНФОРМАЦІЯ Є ДОСТОВІРНОЮ, ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПОРУШЕННЯ 

ВИМОГ ЗАКОНУ ІНШОЮ ОСОБОЮ.
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ЯКІ ВИМОГИ ДО АНОНІМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ? 
• Інформація стосується конкретної особи. 
• Фактичні дані можуть бути перевірені.

ЯК ЗДІЙСНИТИ АНОНІМНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ? 
• На спеціальні телефонні лінії (телефони довіри). 
• Через офіційний веб-сайт Національної поліції. 
• Засобами електронного зв’язку. 
• Під час анонімного анкетування. 
• Іншими доступними засобами.

ПАМ’ЯТАЙТЕ 
ЗАКОН ДОЗВОЛЯЄ ЗДІЙСНЮВАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА БЕЗ ЗАЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА, 
ТОБТО АНОНІМНО
(ст. 53 ЗУ «Про запобігання корупції»)

Поліцейський, державний службовець та працівник поліції, що 
є суб’єктом декларування подає (детальна інформація – ст. ст. 
45-46 ЗУ «Про запобігання корупції»):

1) щорічну декларацію, яка подається у період з 00 годин 00 
хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного 
за звітним роком. 
2) при припиненні служби в поліції, що подається не пізніше дня 
такого припинення. 
3) після припинення служби в поліції, що подається до 00 годин 00 
хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було 
припинено таку діяльність. 
4) претендента на зайняття посади, що подається до 
призначення або обрання особи на посаду. 

Примітка: при поданні шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 
декларацій використовувати Роз’яснення щодо застосування 
окремих положень ЗУ «Про запобігання корупції» стосовно заходів 
фінансового контролю, затверджене Рішенням НАЗК від 11.08.2016 
№ 3 (із змінами).
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Державою з лютого 2016 року забезпечено надання суб’єктам 
декларування ЕЦП на безоплатній основі в акредитованих центрах.

Інформація із зазначенням Електронного реєстру суб’єктів, які надають 
послуги, пов’язані з ЕЦП, розміщена на офіційному сайті

Міністерства юстиції України
(https://www.czo.gov.ua/ca-registry)

Рішення НАЗК від 22.02.2017 № 59

ЕЛЕКРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

Про дату реєстрації і всі дії в Реєстрі інформація може бути надана адміністратором 
системи декларування ДП «Українські спеціальні системи» Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України або Адміндепартаментом НАЗК.

Датою подання є дата, зазначена у публічній частині інформаційно-телекомунікаційної системи 
Реєстр, яка співпадає з фактичною датою її подання.

РЕЄСТРАЦІЯ В РЕЄСТРІ

Для подачі декларації декларантам 
необхідно отримати електронний 

цифровий підпис (ЕЦП)

Факт подання декларації підтверджується 
лише її наявністю в Реєстрі
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Кримінальна (ст. 366-1 КК України)
умисне неподання е-декларації, подання 
завідомо недостовірних відомостей 
у е-декларації, якщо такі відомості 
відрізняються від достовірних на суму 
понад 250 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб.

Адміністративна (ст. 172-6 КУпАП)
Несвоєчасне подання е-декларації без 
поважних причин; неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення про відкриття 
валютного рахунка в установі банку-
нерезидента або про суттєві зміни у 
майновому стані (отримання доходу, 
придбання майна на суму, яка перевищує 50 
прожиткових мінімумів для працездатних 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ:

осіб)  подання завідомо недостовірних 
відомостей, у е-дакларації (якщо такі 
відомості відрізняються від достовірних на 
суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів 
для працездатних осіб).

Дисциплінарна
Подання завідомо недостовірних відомо-
стей у е-дакларації, якщо вони відрізня-
ються від достовірних на суму, яка не пе-
ревищує 100 прожиткових минімумів для 
працездатних осіб.

Упродовж 10 днів з моменту отримання 
доходу або придбання майна на суму, яка 
перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів 
громадян, встановлених для працездатних 
осіб на 1 січня відповідного року.

Порядок інформування НАЗК про відкриття 
суб’єктом декларування або членом його 
сім’ї валютного рахунка в установі банку-
нерезидента затверджений рішенням   НАЗК 
від 06.09.2016 № 20, у додатку до якого 
міститься зразок такого повідомлення.

Про суттєві зміни
у майновому стані

Про відкриття рахунка
з банку-нерезидента

ВИДИ ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

Ст. 52 ЗУ «Про запобігання корупції» 
для суб’єктів декларування встановлено додаткові

заходи здійснення фінансового контролю:
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ХТО ПОДАЄ?

Що вважається 
суттєвою зміною 
у майновому стані 
декларанта?

Повідомлення здійснюється декларантом 
особисто і лише стосовно себе
Пункти 2, 3 рішення НАЗК від 10.06.2016 № 3
Зареєстроване в Мінюсті 15.07.2016 
№ 961/29091

Одноразове отримання доходу або 
придбання майна на суму, яка перевищує 50 
прожиткових мінімумів доходів громадян, 
встановлених для працездатних осіб                       
на 1 січня відповідного року
на 01.01.2018 – 1762 грн. х 50 = 88 100 грн.

(ст. 7 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік. 
ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про запобігання корупції»)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ 
У МАЙНОВОМУ СТАНІ 

в НПУ:
0 800 50 02 02
(044) 254-93-90
(099) 254-93-90
(063) 254-93-90
upzkpl@police.gov.ua
stop_corruption_central@dis.np.gov.ua
ww.facebook.com/STOPKOR.police/

в НАБУ:
0 800 503 200

в ГПУ:
(044) 200-76-24 

в СКМУ:
1545
(044) 284-19-15

в СБУ:
0 800 501 482 
callcenter@ssu.gov.ua

в НАЗК:
(044) 200-06-91
(044) 200-06-97

Лінії для повідомлень про корупцію:

КУДИ ПОСКАРЖИТИСЬ НА КОРУПЦІЮ?
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Регіон Підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції Регіональні прокуратури
Територіальні 

управління НАБУ
Регіональні 
органи СБУ

Львівська область (096) 043-13-99
stop_corruption.lvov@dis.np.gov.ua

(032) 235-83-80, (032) 235-83-53
sekretari@oblprok.lviv.ua

032) 255 - 32 – 50
lviv@nabu.gov.ua

(032) 29-66-22

Волинська область (0332) 74-23-65
stop_corruption.volyn@dis.np.gov.ua

(0332) 77-60-20
zvern@pvo.gov.ua

(3322) 4-40-25

Закарпатська область
(050) 944-01-10, (068) 644-01-10
(03122)695-535
stop_corruption.zacarpathia@dis.np.gov.ua

(0312) 61-59-30
zvern@zak.gp.gov.ua (0312) 61-31-00

Чернівецька область (050) 758-30-90, (0372) 591-862
stop_corruption.chernovtsy@dis.np.gov.ua

(0372) 51-99-32
zvern@chrn.gp.gov.ua (0372) 54-02-04

Тернопільська
область

(068) 380-02-29, (0352) 271-395
stop_corruption.ternopil@dis.np.gov.ua

(0352) 52-08-06
zvern@tern.gp.gov.ua

(0352) 52-90-00

Івано-Франківська
область

(068) 108-30-12, (0342) 53-39-73
stop_corruption.ivano-frankivsk@dis.np.gov.ua

(0342) 75-11-59
zvernennya@ifprok.gov.ua (0342) 59-03-03

Рівненська область (0362) 679-384
stop_corruption.rivne@dis.np.gov.ua

(0362) 63-30-88
zvern@pro.gp.gov.ua (0362) 67-86-06

Хмельницька область (050) 566-83-00, (0382) 69-25-86
stop_corruption.khmelnitsky@dis.np.gov.ua

(0382) 65-83-07, (0382) 75-51-38
zvern@khmel.gp.gov.ua (0382) 65-12-57

Одеська область (048) 759-42-03
stop_corruption.odessa@dis.np.gov.ua

(048) 731-98-10
zvern@od.gp.gov.ua

odesa@nabu.gov.ua

(048) 722-14-17

Херсонська область (050) 935-43-07, (0552) 45-40-03
stop_corruption.kherson@dis.np.gov.ua

(0552) 49-61-55
zvern@pho.gov.ua

(0552) 42-21-29

Миколаївська область (073) 44-33-195, (0512) 531-214
stop_corruption.nikolaev@dis.np.gov.ua

(0512) 47-25-57, (0512) 47-25-11
zvern@myk.gp.gov.ua

(0512) 49-03-22

Кіровоградська область
(068) 403-81-90, (095) 912-86-60
(0522) 397-073
stop_corruption.kirovograd@dis.np.gov.ua

(0522) 27-61-20
zvern@kir.gp.gov.ua

(0522) 22-56-35

Регіон Підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції Регіональні прокуратури
Територіальні 

управління НАБУ
Регіональні 
органи СБУ

Харківська область (057) 7059-458
stop_corruption.kharkov@dis.np.gov.ua

(057) 732-02-44
zvern@khar.gp.gov.ua

kharkiv@nabu.gov.ua

(057) 700-34-50

Сумська область (068) 348-46-04, (099) 433-58-66
stop_corruption.sumy@dis.np.gov.ua

(0542) 77-01-22
zvern@pso.gp.gov.ua (0542) 68-74-25

Дніпропетровська область (056) 756-57-94
stop_corruption.dnipro@dis.np.gov.ua

(056) 718-14-55
zvern@dnipr.gp.gov.ua (056) 744-85-19

Запорізька область (061) 239-24-22
stop_corruption.zaporozhye@dis.np.gov.ua

(061) 233-34-86
zvern@zap.gp.gov.ua (061) 264-46-58

Луганська область (095) 684-13-38
stop_corruption.lugansk@dis.np.gov.ua

(06452) 4-13-50
zvernennia@lug.gp.gov.ua (0642) 535-52

Донецька область (066) -342-93-55
stop_corruption.donetsk@dis.np.gov.ua

(0629) 47-44-60
priom_gromad@don.gp.gov.ua (062) 305-22-55

м. Києїа (044) 222-98-36
stop_corruption.kiev@dis.np.gov.ua

(044) 527-72-44
zvern@kyiv.gp.gov.ua

(044) 246-34-11
info@nabu.gov.ua

(044) 226-32-32

Київська область (044) 527-73-62
stop_corruption.kievobl@dis.np.gov.ua

(044) 200-19-56
zvern@kobl.gp.gov.ua

Житомирська область (063) 565-70-40, (0412) 40-72-17
stop_corruption.zhitomir@dis.np.gov.ua

(0412) 47-46-71, (0412) 42-14-79
zvern@zhit.gp.gov.ua (0412) 37-21-52

Вінницька область (068) 841-81-73, (0432) 593-387
stop_corruption.vinnitsa@dis.np.gov.ua

(0432) 67-22-06
zvern@vin.gp.gov.ua (0432) 53-13-09

Полтавська область (068) 593-80-58, (0532) 51-75-81
stop_corruption.poltava@dis.np.gov.ua

(0532) 65-52-25
zvern@pol.gp.gov.ua (0532) 56-28-26

Черкаська область (095) 474-39-18, (0472) 393-319
stop_corruption.cherkassy@dis.np.gov.ua

(0472) 54-00-02
zvern@cpr.ck.ua

(0472) 37-92-44

Чернігівська область (068) 189-24-24
stop_corruption.chernihiv@dis.np.gov.ua

(0462) 67-44-46
zvern@chrg.gp.gov.ua (0462) 67-62-08

Регіон Підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції Регіональні прокуратури
Територіальні 

управління НАБУ
Регіональні 
органи СБУ

Львівська область (096) 043-13-99
stop_corruption.lvov@dis.np.gov.ua

(032) 235-83-80, (032) 235-83-53
sekretari@oblprok.lviv.ua

032) 255 - 32 – 50
lviv@nabu.gov.ua

(032) 29-66-22

Волинська область (0332) 74-23-65
stop_corruption.volyn@dis.np.gov.ua

(0332) 77-60-20
zvern@pvo.gov.ua

(3322) 4-40-25

Закарпатська область
(050) 944-01-10, (068) 644-01-10
(03122)695-535
stop_corruption.zacarpathia@dis.np.gov.ua

(0312) 61-59-30
zvern@zak.gp.gov.ua (0312) 61-31-00

Чернівецька область (050) 758-30-90, (0372) 591-862
stop_corruption.chernovtsy@dis.np.gov.ua

(0372) 51-99-32
zvern@chrn.gp.gov.ua (0372) 54-02-04

Тернопільська
область

(068) 380-02-29, (0352) 271-395
stop_corruption.ternopil@dis.np.gov.ua

(0352) 52-08-06
zvern@tern.gp.gov.ua

(0352) 52-90-00

Івано-Франківська
область

(068) 108-30-12, (0342) 53-39-73
stop_corruption.ivano-frankivsk@dis.np.gov.ua

(0342) 75-11-59
zvernennya@ifprok.gov.ua (0342) 59-03-03

Рівненська область (0362) 679-384
stop_corruption.rivne@dis.np.gov.ua

(0362) 63-30-88
zvern@pro.gp.gov.ua (0362) 67-86-06

Хмельницька область (050) 566-83-00, (0382) 69-25-86
stop_corruption.khmelnitsky@dis.np.gov.ua

(0382) 65-83-07, (0382) 75-51-38
zvern@khmel.gp.gov.ua (0382) 65-12-57

Одеська область (048) 759-42-03
stop_corruption.odessa@dis.np.gov.ua

(048) 731-98-10
zvern@od.gp.gov.ua

odesa@nabu.gov.ua

(048) 722-14-17

Херсонська область (050) 935-43-07, (0552) 45-40-03
stop_corruption.kherson@dis.np.gov.ua

(0552) 49-61-55
zvern@pho.gov.ua

(0552) 42-21-29

Миколаївська область (073) 44-33-195, (0512) 531-214
stop_corruption.nikolaev@dis.np.gov.ua

(0512) 47-25-57, (0512) 47-25-11
zvern@myk.gp.gov.ua

(0512) 49-03-22

Кіровоградська область
(068) 403-81-90, (095) 912-86-60
(0522) 397-073
stop_corruption.kirovograd@dis.np.gov.ua

(0522) 27-61-20
zvern@kir.gp.gov.ua

(0522) 22-56-35

Регіон Підрозділи внутрішньої безпеки Нацполіції Регіональні прокуратури
Територіальні 

управління НАБУ
Регіональні 
органи СБУ

Харківська область (057) 7059-458
stop_corruption.kharkov@dis.np.gov.ua

(057) 732-02-44
zvern@khar.gp.gov.ua

kharkiv@nabu.gov.ua

(057) 700-34-50

Сумська область (068) 348-46-04, (099) 433-58-66
stop_corruption.sumy@dis.np.gov.ua

(0542) 77-01-22
zvern@pso.gp.gov.ua (0542) 68-74-25

Дніпропетровська область (056) 756-57-94
stop_corruption.dnipro@dis.np.gov.ua

(056) 718-14-55
zvern@dnipr.gp.gov.ua (056) 744-85-19

Запорізька область (061) 239-24-22
stop_corruption.zaporozhye@dis.np.gov.ua

(061) 233-34-86
zvern@zap.gp.gov.ua (061) 264-46-58

Луганська область (095) 684-13-38
stop_corruption.lugansk@dis.np.gov.ua

(06452) 4-13-50
zvernennia@lug.gp.gov.ua (0642) 535-52

Донецька область (066) -342-93-55
stop_corruption.donetsk@dis.np.gov.ua

(0629) 47-44-60
priom_gromad@don.gp.gov.ua (062) 305-22-55

м. Києїа (044) 222-98-36
stop_corruption.kiev@dis.np.gov.ua

(044) 527-72-44
zvern@kyiv.gp.gov.ua

(044) 246-34-11
info@nabu.gov.ua

(044) 226-32-32

Київська область (044) 527-73-62
stop_corruption.kievobl@dis.np.gov.ua

(044) 200-19-56
zvern@kobl.gp.gov.ua

Житомирська область (063) 565-70-40, (0412) 40-72-17
stop_corruption.zhitomir@dis.np.gov.ua

(0412) 47-46-71, (0412) 42-14-79
zvern@zhit.gp.gov.ua (0412) 37-21-52

Вінницька область (068) 841-81-73, (0432) 593-387
stop_corruption.vinnitsa@dis.np.gov.ua

(0432) 67-22-06
zvern@vin.gp.gov.ua (0432) 53-13-09

Полтавська область (068) 593-80-58, (0532) 51-75-81
stop_corruption.poltava@dis.np.gov.ua

(0532) 65-52-25
zvern@pol.gp.gov.ua (0532) 56-28-26

Черкаська область (095) 474-39-18, (0472) 393-319
stop_corruption.cherkassy@dis.np.gov.ua

(0472) 54-00-02
zvern@cpr.ck.ua

(0472) 37-92-44

Чернігівська область (068) 189-24-24
stop_corruption.chernihiv@dis.np.gov.ua

(0462) 67-44-46
zvern@chrg.gp.gov.ua (0462) 67-62-08

ЯКЩО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ВЧИНЕНО В РЕГІОНІ, ВИ МОЖЕТЕ 
ЗВЕРНУТИСЬ ДО ВІДПОВІДНИХ УСТАНОВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ОБЛАСТІ:

ЯКЩО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ВЧИНЕНО В РЕГІОНІ, ВИ МОЖЕТЕ 
ЗВЕРНУТИСЬ ДО ВІДПОВІДНИХ УСТАНОВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ОБЛАСТІ:
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Посібник створено Управлінням з питань 
запобігання корупції та проведення 
люстрації Національної поліції України 

Надруковано за сприяння
та міжнародної технічної
допомоги Консультативної 
місії Європейського Союзу

upzkpl@police.gov.ua

2018 рік


