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1. Дія антикорупційного законодавства в 
контексті проходження служби в поліції



Корупція є одним із основних негативних чинників, який

суттєво впливає на ефективність діяльності органів

державної влади, підриває стабільність і систему

правопорядку, захищеність прав, свобод і законних

інтересів громадян.

 Більшість громадян розглядають корупцію як «механізм»

вирішення власних проблем і вважає особисту

корупційну поведінку цілком виправданою в умовах

тотальної корупції. Громадяни, впевнені, що відстоювати

власні права в законний спосіб є марними.

 Корупція легко й швидко пристосовується до змін у
суспільстві та державі. Висока вартість життя та низький
рівень правової і політичної культури в Україні
обумовлюють поширення корупції як соціального явища.



Соггі — це обов’язкова причетність 
кількох представників однієї зі сторін 

до однієї справи, а rumpere —
порушувати, ламати, пошкоджувати, 
скасовувати. У результаті утворився 

самостійний термін — соггиmреге, що 
передбачає участь у діяльності кількох 

(не менше двох) осіб, мета яких 
полягає у «псуванні», «руйнуванні», 

«пошкодженні» нормального розвитку 
судового процесу або процесу 

управління справами суспільства





2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 

2,5 2,4

2010 р – 134 місце: Україна, Того, Азербайджан, 

Гондурас, Зимбабве 

2011 р – 152 місце: Україна,Таджикистан 

2012 р – 144 місце: Україна, Сирія, Конго

2013 р – 144 місце: Україна, ЦАР, 

Нігерія, Іран, Гвінея, Камерун

2014 р – 142 місце: Україна, Уганда, Коморські 

острови

2015 р – 130 місце: Україна, Камерун, Нікарагуа, 

Парагвай

2016 р – 131 місце: Україна, Іран, Непал, 

Казахстан, Росія

2017 р – 130 місце : Україна, Іран, Гамбія, Сьєрра

Леоне, Мьянма

2018 р. – 120 місце : Україна, Лівія, Малаві, Малі



Рейтинг TI за 2019 рік
1-2. Данія, Нова Зеландія

9, Німеччина 18. Естонія, 23. США

35. Литва, Словенія 41. Польща,  44. Грузія, Латвія, Чехія

137. Росія

77. Арменія, 113. Казахстан, 120. Молдова

59. Словакія, 66.Білорусь, 70. Угорщина, Румунія, 

126. УКРАЇНА, Киргизстан, 
Азербайджан, Джибуті

180. Сомалі

3. Фінляндія, 
4. Сінгапур, Швеція, Швейцарія 



Нове антикорупційне законодавство 

Закон «Про Національне антикорупційне бюро України»

Закон “Про запобігання корупції”

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів

юридичних осіб та публічних діячів»

Закон «Про прокуратуру»

Дата прийняття – 14 жовтня 2014 року 

Дата підписання Президентом України – 23 жовтня 2014 року 

Дата офіційного опублікування – 25 жовтня 2014 року



Закон України «Про запобігання

корупції» передбачає комплексне

реформування системи протидії корупції

у відповідності до міжнародних

стандартів та успішних практик

іноземних держав.

Цей Закон введений в дію 26 квітня

2015 року.



Поліцейський звільняється зі служби в поліції, а 
служба в поліції припиняється (ст. 77):

 10) рішення суду щодо притягнення до 
відповідальності за вчинення адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією, або
кримінального правопорушення, визнання його
активів необґрунтованими та їх стягнення в 
дохід держави (ст. 290 ЦПК);

 Не може бути поліцейським особа, до якої
були застосовані заходи адміністративної
відповідальності за вчинення адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією



Стаття 84. Припинення державної служби

3) рішенням суду щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності за пов’язане з 
корупцією правопорушення; 

 4) вирок суду за вчинення умисного злочину;

 На державну службу не може вступити особа:

 3) має судимість за умисний злочин

 5) піддавалася адміністративному стягненню
за пов’язане з корупцією правопорушення -
протягом трьох років з дня набрання
відповідним рішенням суду законної сили;



На підставах, установлених Законом України 
"Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування", призначаються пенсії особам, 

звільненим з військової служби, та деяким іншим 
особам, звільненим зі служби у зв’язку із 

засудженням за умисне кримінальне 
правопорушення, вчинене з використанням 

свого посадового становища, або притягненням 
до адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушення, пов’язаного з 
корупцією, та членам їх сімей.



Відомості про осіб, яких 
притягнуто до відповідальності 
за вчинення корупційних і повязаних зкорупцією

правопорушень.

Строк внесення реєстратору - протягом трьох днів з 
дня надходження до НАЗК:

- з ДСА - електронної копії рішення суду, яке набрало 
законної сили, з Єдиного державного реєстру судових 
рішень;

- від кадрової служби, - електронної та завіреної 
паперової копії наказу про накладення 
дисциплінарного стягнення та інформкартка



ухвала суду про скасування вироку, 

винесення виправдувального вироку, 

відновлення пропущеного строку на апеляційне
оскарження, скасування постанови про 
накладення адміністративного стягнення, 
розпорядчого документа або судового рішення
про скасування розпорядчого документа про 
накладення дисциплінарного стягнення.



 Національне агенство
з питань запобігання 
корупції

 Національне 
антикорупційне бюро 
України 



проведення аналізу стану запобігання та протидії

корупції в Україні;

розроблення проектів Антикорупційної стратегії та

державної програми з її виконання;

формування та реалізація антикорупційної політики,

розроблення проектів нормативно-правових актів з цих

питань;

координація та надання методичної допомоги щодо

виявлення державними органами корупціогенних

ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів

щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання

антикорупційних програм;



здійснення контролю та перевірки декларацій суб'єктів

декларування, зберігання та оприлюднення таких

декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб,

уповноважених на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування;

координація, методичне забезпечення та здійснення аналізу

ефективності діяльності уповноважених підрозділів

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення

корупції;

надання роз’яснень, методичної та консультаційної

допомоги з питань застосування 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.



є державним правоохоронним органом, на який

покладається попередження, виявлення, припинення,

розслідування та розкриття корупційних правопорушень,

віднесених до його підслідності, а також запобігання

вчиненню нових.

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним

корупційним правопорушенням, які вчинені вищими

посадовими особами, уповноваженими на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування, та

становлять загрозу національній безпеці.



ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО 

Протидія корупційним правопорушенням, 

які вчинені вищими посадовими особами

на публічній службі. Досудове розслідування 

Державні

службовці 

кат. «А»,

ПОМС 1-2 кат. 

посад

Особи, 

які займають 

особливо 

відповідальне 

становище 

Розмір 

предмета 

злочину 

або завдана 

шкода на суму 

в 500 і більше 

разів ПМПО



2. Місце поліцейського в системі суб’єктів, на 
кого поширюється дія антикорупційного

законодавстіва.



інші особи, 

які здійснюють 

організаційно – розпорядчі

або адміністративно –

господарські функції 

особи, 

прирівняні  до таких 

осіб: посадові особи 

юр. осіб 

публічного права; 

які надають 

публічні послуги

особи, 

уповноважені на 

виконання 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування

СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

кандидати

на виборні посади, 



1) особи, уповноважені на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування:

 а) Президент України, Голова Верховної Ради України,

міністри, керівники ЦОВВ;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

 в) державні службовці, посадові особи місцевого
самоврядування;

 з) поліцейські;
 и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади

Автономної Республіки Крим;

 і) члени державних колегіальних органів;



3. Спеціальні обмеження щодо поліцейських, 
спрямовані на запобігання корупційним

правопорушенням.



- використання особою, зазначеною у частині першій
статті 3 цього Закону, 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 цього Закону, 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;



Поліцейським забороняється:

1. Використання наданих 
службових повноважень та 
пов’язаних із цим можливостей з 
метою одержання 
неправомірної вигоди для 
себе чи інших осіб. 

2. Використовувати будь-яке 
державне чи комунальне майно
або кошти в приватних
інтересах. 



Грошові кошти або інше майно, 
переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, будь-
які інші вигоди
нематеріального чи
негрошового характеру, які
обіцяють, пропонують, 
надають або одержують без 
законних на те підстав

(З квітня 2013 р. поняття “хабар” 
не існує). 



ПОДАРУНКИ НА 
ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ 

Заборонені

Дозволені

Обмежені 



 грошові кошти або

інше майно, переваги,

пільги, послуги,

нематеріальні активи,

які надають/одержують

безоплатно або за

ціною, нижчою

мінімальної ринкової.



 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’язаної із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в
підпорядкуванні такої особи.



одноразово,

 які відповідають загальновизнаним уявленням
про гостинність, якщо вартість таких
подарунків не перевищує один пмпо,
встановлений на день прийняття подарунка, (з
1 січня - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривня, з 1
грудня - 2270 гривня),

За рік:
 від однієї особи (групи осіб) не більше двох

пмпо на 1 січня того року, в якому прийнято
подарунки у 2020 році — 4204 гривні).



1) даруються

близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні
знижки на товари, послуги, 
загальнодоступні виграші, 

призи, премії, бонуси.



особи, які спільно проживають, пов’язані спільним
побутом і мають взаємні права та обов’язки із державним 
службовцм (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із
суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі
особи, які спільно проживають, але не перебувають у 
шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - 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;



 1) відмовитися від пропозиції;

 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
спеціально уповноважених
суб’єктів (НАБУ, НАЗК, 

 НП, Прокуратура)



 вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше
одного робочого дня, письмово повідомити про
цей факт свого безпосереднього керівника.

 Про виявлення майна, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунка
складається акт, який підписується особою, яка
виявила неправомірну вигоду або подарунок, та
її безпосереднім керівником або керівником
відповідного органу.



Обмеження 
для публічних службовців

Мати у 
прямому 

підпорядкуванні
близьку особу Бути 

безпосередньо 
підпорядкованими 

у зв'язку  з виконанням 
повноважень 

близьким їм особам



Пряме підпорядкування

Залежність підлеглої 
особи від її керівника 

Застосування 
заохочень, 

стягнень

Прийняття
(участь у 

прийнятті)  
роботу, 

звільнення 
з роботи

надання 
вказівок, 
доручень,

контролю Їх
виконання

через 



 У разі виникнення обставин особи, близькі їм
особи вживають заходів щодо усунення таких 
обставин у п’ятнадцятиденний строк.

 Якщо в цей строк ці обставини добровільно не
усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в
місячний строк з моменту виникнення обставин
підлягають переведенню на іншу посаду, що
виключає пряме підпорядкування.

 У разі неможливості переведення особа, яка
перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню
із займаної посади.



Забороняється службовцям:

1) займатися іншою 
оплачуваною (крім 
викладацької, наукової і 
творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та 
суддівської практики із 
спорту) або 
підприємницькою 
діяльністю, якщо інше не 
передбачено Конституцією 
або законами України;



 1. Поліцейський не може під час 
проходження служби займатися 
іншою оплачуваною діяльністю, крім 
науково-педагогічної, наукової або 
творчої.



 інтелектуальна творча діяльність, 
спрямована на одержання і використання
нових знань. Основними її формами є 
фундаментальні та прикладні наукові
дослідження.



це індивідуальна чи колективна

творчість, результатом якої є 

створення або інтерпретація

творів, що мають

культурну цінність.



педагогічна діяльність в 
університетах, академіях, 
інститутах та закладах 
післядипломної освіти, що 
пов’язана з науковою та 
(або) науково-технічною 
діяльністю;



входити до складу правління, інших
виконавчих чи контрольних органів, 
наглядової ради підприємства або
організації, що має

на меті одержання

прибутку



Обмеження  
для публічних службовців

протягом року з дня припинення функцій 

Працювати, укладати 
правочини з суб'єктами, 
стосовно яких службо-

вець протягом останнього 
року контролював,
приймав рішення 

щодо них

розголошувати 
службову інформацію, 

яка була відома 
по службі

Представляти інтереси 
у справах, якщо 

іншою стороною є 
орган, де особа працювала


