
ССУУББ’’ЄЄККТТИИ,                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

СУБ’ЄКТИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ                                                   
У ЗАПОБІГАННІ, ВИЯВЛЕННІ, … У ЗДІЙСНЕННІ 
ЗАХОДІВ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВІДНОВЛЕННІ ПОРУШЕНИХ 
ПРАВ ЧИ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ 

ОСІБ, ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ…                                       
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ І НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ                            

І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, У МІЖНАРОДНОМУ 
СПІВРОБІТНИЦТВІ У ЦІЙ СФЕРІ: 

– уповноважені підрозділи органів державної 
влади; 

– місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування; 

– підприємства, установи, організації незалежно 
від підпорядкованості та форми власності, їх 
посадові та службові особи, а також громадяни, 
об’єднання громадян за їх згодою  

 [частина шоста статті 5 Закону України                                           

„Про засади запобігання і протидії корупції”] 

 

Здійснює загальний нагляд за виконанням 
міжнародних договорів України 

 [частина перша статті 17 Закону України 
„Про міжнародні договори України”] 

Закони України щодо ратифікації 
Конвенції Організації Об’єднаних Націй 
проти корупції, Кримінальної та 
Цивільної конвенцій про боротьбу з 
корупцією 

 

 

Затверджує форму медичної довідки про стан здоров’я 

 [пункт 6 частини четвертої статті 11 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”/наказ від 

30 липня 2012 р. № 578 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2012 р. № 1408/21720) 

„Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття 

посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”] 

 

Генеральний 
прокурор України 
та підпорядковані 
йому прокурори, 
… здійснюють                                   
координацію 

діяльності 
правоохоронних 

органів                         
з питань протидії 

корупції  

[частина п’ята 

статті 5 Закону 

України                                                                                                             

„Про засади 

запобігання і 

протидії корупції”] 

 

 

 

Затверджує порядок передачі дарунків, 
одержаних як дарунки державі, Автономній 
Республіці Крим, територіальній громаді, 
державним або комунальним установам чи 
організаціям 

[частина третя статті 8 Закону України 
„Про засади запобігання і протидії 

корупції”/постанова Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2011 р. № 1195] 

Затверджує порядок зберігання документів і 
використання відомостей, зазначених у 
декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру, та 
відомостей стосовно відкриття валютного 
рахунку в установах банку-нерезидента 

[частина четверта статті 12 Закону 
України „Про засади запобігання і протидії 

корупції”/постанова Кабінету Міністрів України 
від 11 січня 2012 р. № 16]   

Визначає порядок оприлюднення звіту                         
про результати проведення заходів щодо 
запобігання і протидії корупції 

[частина друга статті 19 Закону України 
„Про засади запобігання і протидії 

корупції”/постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2011 р. № 1094]   

Встановлює порядок інформування 
спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань 
державної служби про осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, які звільнені у 
зв’язку з притягненням до відповідальності 
за корупційне правопорушення 

[частина третя статті 22 Закону України 
„Про засади запобігання і протидії 

корупції”/постанова Кабінету Міністрів України 
від 12 жовтня 2011 р. № 1072]   

Визначає порядок виготовлення бланків 
декларацій про майно, доходи, витрати                           
і зобов’язання фінансового характеру 

[пункт 13 примітки додатку до                                    
Закону України „Про засади запобігання                              

і протидії корупції”/                                                       
постанова Кабінету Міністрів України від                                

8 лютого 2012 р. № 64] 

 

 ВИЗНАЧАЄ  АНТИКОРУПЦІЙНУ 
СТРАТЕГІЮ  

[частина четверта статті 5 Закону 
України „Про засади запобігання і протидії 

корупції”/Указ Президента України від                           
21 жовтня 2011 року № 1001 „Про 

Національну антикорупційну           
стратегію на 2011–2015 роки”] 

 УТВОРЮЄ СПЕЦІАЛЬНО 
УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН                                               
З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 [частина четверта статті 5 Закону 
України „Про засади запобігання і протидії 

корупції”/тимчасово покладено функції                                   
на Міністерство юстиції України, Указ 

Президента України від 5 жовтня 2011 року 
№ 964 „Про першочергові заходи з реалізації                        

Закону України „Про засади запобігання                         
і протидії корупції”] 

 ЗАТВЕРДЖУЄ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРОВЕДЕННЯ   СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ПЕРЕВІРКИ 

[частина третя статті 11 Закону України 
„Про засади запобігання і протидії 

корупції”/Указ Президента України від                           
25 січня 2012 року № 33 „Про Порядок 

організації проведення спеціальної перевірки 
відомостей щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних із виконанням 
функцій держави або місцевого самовряду-

вання” із змінами, внесеними згідно з указами 
Президента України від 18 травня 2012 року 

№ 333 та від 25 вересня 2013 р. № 539] 

 ОЧОЛЮЄ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 [Указ Президента України від 1 вересня 
2011 року № 890 „Питання Національного 

антикорупційного комітету”] 

 

ЗДІЙСНЮЄ                                        
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ                         

У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ В МЕЖАХ, ВИЗНАЧЕНИХ 

КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ 

[стаття 27 Закону України                                           
„Про засади запобігання і протидії корупції”] 

 

органи прокуратури України 

 

Верховна Рада України Президент України Кабінет Міністрів України Генеральна прокуратура України 

Міністерство юстиції України 

Спеціальні підрозділи                             
по боротьбі з організованою 

злочинністю Міністерства                                  
внутрішніх справ України 

Спеціальні підрозділи                            
по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю                                      

Служби безпеки України СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ’ЄКТИ                        
У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

[частина п’ята статті 5 Закону України                                           
„Про засади запобігання і протидії корупції”] 

 

ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  
В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИЗНАЧЕНИХ КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ 

[частина перша статті 5 Закону України  „Про засади запобігання і протидії корупції”] 

 

 

СПРЯМОВУЄ І КООРДИНУЄ 
РОБОТУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО 
КОНСТИТУЦІЇ І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, 

АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

[частина третя статті 5 Закону України 
„Про засади запобігання і протидії корупції”] 

 

Центральні органи, на які покладено 
повноваження згідно з частиною                                     
13 статті 46 Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції 

Закон України „Про ратифікацію Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй проти корупції” 

 

На Міністерство тимчасово покладено функції спеціально уповноваженого органу з питань 
антикорупційної політики 

 [Указ Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 „Про першочергові заходи з реалізації Закону 

України „Про засади запобігання і протидії корупції”] 

Координує реалізацію органами виконавчої влади антикорупційної стратегії  
[частина четверта статті 5 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”] 

Готує і оприлюднює щороку не пізніше 15 квітня звіт про результати проведення заходів щодо 
запобігання і протидії корупції 

[частина друга статті 19 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”] 

Проводить антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів (відповідно до 
визначених Міністерством порядку та методології) 

[частина перша статті 15 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”/                                                                                                                                                                       

наказ від 23 червня 2010 р. № 1380/5 „Про затвердження Методології проведення антикорупційної 

експертизи нормативно-правових актів” (із змінами, внесеними наказами від 30 вересня 2011 р. № 3099/5 

та від 2 квітня 2012 р. № 516/5)] 

Формує та веде Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення 
(положення затверджується Міністерством) 

[частина друга статті 21 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”/                                                                                                                                                                   

наказ від 11 січня 2012 р. № 39/5 „Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб,                 

які вчинили корупційні правопорушення” із змінами, внесеними наказами від 23 березня 2012 р. № 450/5        

та від 29 листопада 2012 р. № 1757/5 ] 

 

 

органи державної влади 

  

ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

АБО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЇХ 
ЗДІЙСНЕННІ У МЕЖАХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ 
ЗАКОНАМИ ТА ІНШИМИ ВИДАНИМИ 

НА ЇХ ОСНОВІ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИМИ АКТАМИ 

[частина друга статті 5 Закону України 

„Про засади запобігання і протидії корупції”] 

 

Здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, 
припинення та розслідування корупційних правопорушень 

[частина п’ята статті 5 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”] 

Щороку не пізніше 10 лютого оприлюднюють інформацію про вжиті 
заходи щодо протидії корупції та осіб, притягнутих до 
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень 
[частина перша статті 19 Закону України  „Про засади запобігання і протидії корупції”] 

 

Міністерство охорони здоров’я України 

Виконавчим секретарем є за посадою Секретар 
Ради національної безпеки і оборони України 

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету 
здійснюється Апаратом Ради національної безпеки                   

і оборони України 

Наукове супроводження діяльності Комітету, роботи 
утворених ним робочих груп здійснюється Національним 

інститутом стратегічних досліджень 

Міністерство закордонних справ України 

Міністерство доходів і зборів України 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

Міністерство освіти і науки України 

 

ПРОВОДЯТЬ 
СПЕЦІАЛЬНУ 
ПЕРЕВІРКУ 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333/2012/paran2#n2
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12

