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Антикорупційне законодавство України

Шановні читачі!
2009 рік став для України переломним у
сфері формування державної антикорупційної політики.
Нагадаю, що 11 червня 2009 року Верховною Радою України були прийняті Закони
України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення», які мають вкрай важливе значення для процесу реформування антикорупційного законодавства України.
Вагомим вкладом також було створення Урядом України механізмів та інструментів імплементації зазначеного законодавства.
Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, інститут якого був запроваджений у поточному році на виконання першої рекомендації Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), було ініційовано створення цієї збірки з урахуванням змін та нововведень до антикорупційного законодавства
України.
Насамперед, готуючи це видання антикорупційного законодавства України, ми мали на меті сприяння швидкому та свідомому формуванню системних знань законодавства з питань запобігання та протидії корупції як серед представників широкої громадськості так і спеціалістів різних сфер бізнесу.
Корупцію може бути подолано, і це вбачається реальним за тих
умов, коли їй будуть запобігати та протидіяти. Але ж робити це
необхідно спільними та узгодженими діями громади та влади,
що стане можливо лише після глибокого усвідомлення сутності
цього явища.
Запрошуємо всіх небайдужих до антикорупційного руху України, першим кроком до якого має бути та вивчення антикорупційного законодавства України.
Юрій СУХОВ
Урядовий уповноважений
з питань антикорупційної політики
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ОСНОВИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
«Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю».
ч. 7 ст. 116 Конституція України

«Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання
Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, а також Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони
навколишнього природного середовища, екологічної безпеки,
природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, протидії корупції,
розв’язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики,
цивільного захисту, національної безпеки та обороноздатності».
ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

«Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо захисту прав
і свобод, гідності, життя і здоров’я людини та громадянина від
протиправних посягань, охорони власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, боротьби із злочинністю, протидії корупції».
ч. 3 ст.20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

«На сучасному етапі одним з основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України, стабільності в суспільстві є поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної
діяльності».
абз. 9 ст. 7 закону України «Про основи національної безпеки України»
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй
проти корупції
Верховна Рада України постановляє:
1. Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції, підписану від імені України 11 грудня 2003 року в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) (додається), ратифікувати з
такими заявами:
1) до підпункту «а» частини 6 статті 44:
Україна заявляє, що вважатиме цю Конвенцію правовою підставою для співробітництва з питань видачі правопорушників у
відносинах з державами-учасницями цієї Конвенції за відсутності між ними договору про видачу правопорушників;
2) до частини 13 статті 46:
Центральними органами, на які покладаються повноваження
згідно з частиною 13 статті 46 Конвенції, є Міністерство юстиції
України (щодо запитів судів) і Генеральна прокуратура України
(щодо запитів органів досудового слідства);
3) до частини 14 статті 46:
Запити про правову допомогу і документи, що до них додаються, повинні надсилатися до України разом із засвідченим перекладом на українську, російську, англійську або французьку
мови, якщо вони не складені однією з цих мов.
2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо відповідальності за корупційні правопорушення у зв'язку
з ратифікацією Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти
корупції.
Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
18 жовтня 2006 року
N 251-V
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КОНВЕНЦІЯ
Організації Об’єднаних Націй проти корупції
Офіційний переклад.
Преамбула
Держави-учасниці цієї Конвенції,
будучи стурбованими серйозністю породжуваних корупцією
проблем і загроз для стабільності й безпеки суспільств, що підриває демократичні інститути й цінності, етичні цінності й справедливість та завдає шкоди сталому розвитку й принципу верховенства права,
будучи стурбованими також зв'язками між корупцією та іншими формами злочинності, зокрема організованою злочинністю
й економічною злочинністю, у тому числі відмиванням коштів,
будучи стурбованими також випадками корупції, пов'язаними
з великими обсягами активів, які можуть складати значну частку ресурсів держави та які ставлять під загрозу політичну стабільність і сталий розвиток цих держав,
будучи переконаними в тому, що корупція вже не є локальною
проблемою, а перетворилася на транснаціональне явище, яке
впливає на суспільства й економіки всіх країн, що зумовлює винятково важливе значення міжнародного співробітництва в галузі запобігання корупції та контролю за нею,
будучи переконаними також у тому, що всеосяжний і комплексний підхід є необхідним для ефективного запобігання корупції та боротьби з нею,
будучи переконаними також у тому, що наявність технічної
допомоги може відігравати важливу роль у розширенні можливостей держав, у тому числі через посилення потенціалу та шляхом інституційної розбудови, у галузі ефективного запобігання
корупції та боротьби з нею,
будучи переконаними в тому, що незаконне придбання особистого майна може завдати серйозної шкоди інститутам демократії, національним економікам та принципу верховенства права,
будучи сповненими рішучості більш ефективно запобігати
міжнародним переказам незаконно придбаних активів, виявляти й припиняти їх та зміцнювати міжнародне співробітництво в
поверненні активів,
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підтверджуючи основоположні принципи законності в кримінальному провадженні та цивільному або адміністративному
провадженні для встановлення майнових прав,
беручи до уваги, що запобігати корупції та викорінювати її –
це обов'язок усіх держав і що для забезпечення ефективності своїх зусиль у цій галузі вони повинні співпрацювати одна з одною
за підтримки й участі окремих осіб і груп, які не належать до державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові
організації та організації, що функціонують на базі громад,
беручи до уваги також принципи належного управління державними справами й державним майном, справедливості, відповідальності й рівності перед законом і необхідність забезпечити
добропорядність, а також сприяти формуванню культури неприйнятності корупції,
високо оцінюючи роботу Комісії з запобігання злочинності й
кримінального правосуддя та Управління Організації Об'єднаних
Націй з наркотиків і злочинності в галузі запобігання корупції та
боротьби з нею,
посилаючись на роботу, що здійснюється іншими міжнародними та регіональними організаціями в цій галузі, у тому числі діяльність Африканського союзу, Ради Європи, Ради з питань
митного співробітництва (також відомої як Всесвітня митна організація), Європейського Союзу, Ліги арабських держав, Організації економічного співробітництва та розвитку та Організації
американських держав,
беручи до уваги з удячністю багатосторонні документи щодо
запобігання корупції та боротьби з нею, у тому числі, зокрема,
Міжамериканську конвенцію про боротьбу з корупцією, прийняту Організацією американських держав 29 березня 1996 року,
Конвенцію про боротьбу з корупцією, яка зачіпає посадових осіб
Європейських Співтовариств або посадових осіб держав-членів
Європейського Союзу, прийняту Радою Європейського Союзу
26 травня 1997 року, Конвенцією про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних угодах, прийняту Організацією економічного співробітництва та розвитку
21 листопада 1997 року, Кримінальну конвенцію про боротьбу
з корупцію, прийняту Комітетом міністрів Ради Європи 27 січня 1999 року, Цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією,
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прийняту Комітетом міністрів Ради Європи 4 листопада 1999 року,
та Конвенцію Африканського союзу про недопущення корупції
та боротьбу з нею, прийняту главами держав й урядів Африканського союзу 12 липня 2003 року,
вітаючи набуття чинності 29 вересня 2003 року Конвенцією
Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності,
домовилися про таке:

Глава І
Загальні положення
Стаття 1
Цілі
Цілями цієї Конвенції є:
a) сприяння вжиттю й посиленню заходів, спрямованих на
більш ефективне й дієве запобігання корупції та боротьбу з нею;
b) заохочення, сприяння та підтримка міжнародного співробітництва й технічної допомоги в запобіганні корупції та в боротьбі з нею, зокрема в поверненні активів;
c) заохочення чесності, відповідальності й належного управління громадськими справами й державним майном.
Стаття 2
Терміни
Для цілей цієї Конвенції:
a) «державна посадова особа» означає: i) будь-яку особу, яка
обіймає посаду в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі Держави-учасниці, яку призначено чи
обрано, праця якої оплачувана чи не оплачувана, незалежно від
старшинства; ii) будь-яку іншу особу, яка виконує будь-яку державну функцію, зокрема для державного органу або державного
підприємства, або надає будь-яку державну послугу, як це визначається у внутрішньому праві Держави-учасниці і як це застосовується у відповідній галузі правового регулювання цієї Державиучасниці; iii) будь-яку іншу особу, що визначається як «державна
посадова особа» у внутрішньому праві Держави-учасниці. Однак
з метою вжиття деяких конкретних заходів, передбачених главою II цієї Конвенції «державна посадова особа» може означати
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будь-яку особу, яка виконує будь-яку державну функцію або надає будь-яку державну послугу, як це визначається у внутрішньому праві Держави-учасниці і як це застосовується у відповідній галузі правового регулювання цієї Держави-учасниці;
b) «іноземна державна посадова особа» означає будь-яку особу,
яка обіймає посаду в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі зарубіжної країни, яку призначено
чи обрано; а також будь-яку особу, яка здійснює державні функції для зарубіжної держави, зокрема для державного органу або
державного підприємства;
c) «посадова особа міжнародної організації» означає співробітника міжнародної організації чи будь-яку особу, яка уповноважена такою організацією діяти від її імені;
d) «майно» означає будь-які активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі або нерухомі, виражені в речах або в правах, а також юридичні документи або активи, що підтверджують право
власності на такі активи або інтерес у них;
e) «доходи від злочину» означає будь-яке майно, придбане або
отримане безпосередньо чи опосередковано в результаті вчинення будь-якого злочину;
f) «призупинення операцій (заморожування)» або «арешт»
означають тимчасову заборону передачі, перетворення, відчуження або пересування майна, або тимчасовий вступ у володіння таким майном, або тимчасове здійснення контролю над ним за
постановою суду чи іншого компетентного органу;
g) «конфіскація», що включає у відповідних випадках позбавлення прав, означає остаточне позбавлення майна за постановою
суду або іншого компетентного органу;
h) «предикатний злочин» означає будь-який кримінальний
злочин, у результаті якого виникли доходи, що можуть стати
предметом злочину, як зазначено в статті 23 Конвенції;
i) «контрольована поставка» означає метод, який уможливлює
вивезення з території, провезення територією або ввезення на територію однієї або кількох держав незаконних або таких, що викликають підозру, партій вантажу з відома й під наглядом їхніх
компетентних органів з метою розслідування будь-якого злочину та виявлення осіб, що беруть участь у вчиненні цього злочину.
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Стаття 3
Сфера застосування
1. Ця Конвенція застосовується відповідно до її положень до
запобігання, розслідування та кримінального переслідування за
корупцію та до призупинення операцій (заморожування), арешту, конфіскації та повернення доходів від злочинів, визнаних
такими згідно із цією Конвенцією.
2. З метою реалізації цієї Конвенції, якщо в ній не передбачено інше, не обов'язково, щоб у результаті вчинення зазначених у
ній злочинів були завдані збитки або шкода державному майну.
Стаття 4
Захист суверенітету
1. Держави-учасниці виконують свої зобов'язання згідно з
цією Конвенцією відповідно до принципів суверенної рівності
й територіальної цілісності держав і принципом невтручання у
внутрішні справи інших держав.
2. Ніщо в цій Конвенції не наділяє Державу-учасницю правом
здійснювати на території іншої держави юрисдикцію та функції,
які входять виключно до компетенції органів цієї іншої держави
відповідно до її внутрішнього права.

Глава II
Заходи щодо запобігання корупції
Стаття 5
Політика й практика запобігання та протидії корупції
1. Кожна Держава-учасниця, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, розробляє й здійснює або проводить ефективну скоординовану політику протидії корупції, яка
сприяє участі суспільства і яка відображає принципи правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності.
2. Кожна Держава-учасниця прагне встановлювати й заохочувати ефективні види практики, спрямовані на запобігання корупції.
3. Кожна Держава-учасниця прагне періодично проводити оцінку відповідних правових інструментів й адміністратив9
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них заходів з метою визначення їхньої адекватності з точки зору
запобігання корупції та боротьби з нею.
4. Держави-учасниці, у належних випадках і згідно з основоположними принципами своїх правових систем, взаємодіють
одна з одною та з відповідними міжнародними й регіональними
організаціями в розробленні заходів, зазначених у цій статті, та
сприянні їм. Ця взаємодія може включати участь у міжнародних
програмах і проектах, спрямованих на запобігання корупції.
Стаття 6
Орган або органи із запобігання та протидії корупції
1. Кожна Держава-учасниця забезпечує, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, наявність органу або, у
належних випадках, органів, які здійснюють запобігання корупції за допомогою таких засобів, як:
a) проведення політики, згаданої в статті 5 цієї Конвенції, і, у
належних випадках, здійснення нагляду та координації реалізації такої політики;
b) розширення та поширення знань з питань запобігання корупції.
2. Кожна Держава-учасниця забезпечує органу або органам,
зазначеним у пункті 1 цієї статті, необхідну незалежність, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, з метою надання такому орган або органам можливості виконувати
свої функції ефективно й в умовах свободи від будь-якого неналежного впливу. Слід забезпечити необхідні матеріальні ресурси та спеціалізований персонал, а також таку підготовку персоналу, яка може бути потрібна для виконання покладених на нього функцій.
3. Кожна Держава-учасниця повідомляє Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй назву та адресу органу або
органів, які можуть сприяти іншим Державам-учасницям у розробці й вжитті конкретних заходів щодо недопущення корупції.
Стаття 7
Публічний сектор
1. Кожна Держава-учасниця прагне, в належних випадках і
згідно з основоположними принципами своєї правової системи,
створювати, підтримувати й зміцнювати такі системи прийман10
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ня на роботу, набору, проходження служби, просування по службі та виходу у відставку державних службовців і, в належних випадках, інших державних посадових осіб, які не обираються, які:
a) ґрунтуються на принципах ефективності й прозорості й на
таких об'єктивних критеріях, як бездоганність роботи, справедливість і здібності;
b) включають належні процедури підбору й підготовки кадрів
для заняття державних посад, які вважаються особливо вразливими з точки зору корупції, і ротації, у належних випадках, таких кадрів на таких посадах;
c) сприяють виплаті належної винагороди й установленню
справедливих окладів з урахуванням економічного розвитку
Держави-учасниці;
d) сприяють здійсненню освітніх і навчальних програм, з метою забезпечення того, що ці особи задовольняють вимоги стосовно правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій, а також забезпечують їм спеціалізовану й належну підготовку, щоб поглибити усвідомлення ними ризиків,
які пов'язані з корупцією та стосуються виконання ними своїх
функцій. Такі програми можуть містити посилання на кодекси
або стандарти поведінки у відповідних галузях.
2. Кожна Держава-учасниця також розглядає можливість
прийняття належних нормативно-правових актів й вжиття відповідних адміністративних заходів, сумісних із цілями цієї Конвенції й відповідно до основоположних принципів свого внутрішнього права, щоб установити критерії стосовно кандидатів і виборів на державні посади.
3. Кожна Держава-учасниця також розглядає можливість прийняття належних нормативно-правових актів й вжиття відповідних адміністративних заходів, сумісних із цілями цієї Конвенції
й відповідно до основоположних принципів свого внутрішнього
права, з метою посилення прозорості у фінансуванні кандидатур
на виборні державні посади та, у належних випадках, у фінансуванні політичних партій.
4. Кожна Держава-учасниця прагне, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, створювати, підтримувати й зміцнювати такі системи, які сприяють прозорості й
запобігають виникненню конфлікту інтересів.
11
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Стаття 8
Кодекси поведінки державних посадових осіб
1. З метою боротьби з корупцією кожна Держава-учасниця заохочує, inter alia, непідкупність, чесність і відповідальність своїх державних посадових осіб згідно з основоположними принципами своєї правової системи.
2. Зокрема, кожна Держава-учасниця прагне застосовувати, у
рамках своїх інституціональних і правових систем, кодекси або
стандарти поведінки для правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій.
3. З метою реалізації положень цієї статті кожна Державаучасниця бере до уваги, у належних випадках і згідно з основоположними принципами своєї правової системи, відповідні ініціативи регіональних, міжрегіональних та багатосторонніх організацій, наприклад Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб, який міститься в додатку до Резолюції 51/59 Генеральної Асамблеї від 12 грудня 1996 року.
4. Кожна Держава-учасниця також розглядає, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, можливість
запровадження заходів і систем, які сприяють тому, щоб державні посадові особи повідомляли відповідним органам про корупційні діяння, про які їм стало відомо під час виконання ними своїх функцій.
5. Кожна Держава-учасниця прагне, у належних випадках і
згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, запроваджувати заходи й системи, які зобов'язують державних посадових осіб надавати відповідним органам декларації,
inter alia, про позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, активи та про суттєві дарунки або прибутки, у зв'язку з якими може
виникнути конфлікт інтересів стосовно їхніх функцій як державних посадових осіб.
6. Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття,
згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, дисциплінарних або інших заходів стосовно державних посадових осіб, які порушують кодекси або стандарти, установлені
згідно із цією статтею.
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Стаття 9
Державні закупівлі й управління державними фінансами
1. Кожна Держава-учасниця вживає, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, необхідних заходів для
створення належних систем закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень
і є ефективними, inter alia, щодо запобігання корупції. Такі системи, які можуть передбачати належні порогові показники під
час їхнього застосування, спрямовані, inter alia, на таке:
a) публічне поширення інформації, яка стосується закупівельних процедур і контрактів на закупівлі, зокрема інформацію про
запрошених до участі в тендерах і належну або доречну інформацію про укладання контрактів, щоб надати потенційним учасникам тендерів достатній час для підготовки й подання їхніх тендерних заявок;
b) установлення, завчасно, умов участі, зокрема критеріїв відбору й прийняття рішень про укладання контрактів, а також правил проведення тендерів, та їхнього опублікування;
c) застосування завчасно встановлених й об'єктивних критеріїв стосовно прийняття рішень про державні закупівлі з метою
сприяння подальшій перевірці правильності застосування правил або процедур;
d) ефективну систему внутрішнього контролю, у тому числі ефективну систему оскарження, для забезпечення можливості звернення в суд захисту та отримання компенсації у випадку
недотримання правил або процедур, установлених згідно із цим
пунктом;
e) у належних випадках заходи регулювання питань, що стосуються персоналу, який несе відповідальність за закупівлі, наприклад вимога про декларування заінтересованості в конкретних
державних закупівлях, процедури перевірки й вимоги до професійної підготовки.
2. Кожна Держава-учасниця вживає, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, належних заходів для
сприяння прозорості й звітності в управлінні державними фінансами. Такі заходи охоплюють, inter alia:
a) процедури затвердження національного бюджету;
b) своєчасне подання звітів про прибутки та видатки;
13
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c) систему стандартів бухгалтерського обліку й аудиту й
пов'язаного з цим наглядом;
d) ефективні й дієві системи управління ризиками та внутрішнього контролю; та
e) у належних випадках, корегування під час недотримання
вимог, установлених у цьому пункті.
3. Кожна Держава-учасниця вживає таких цивільно-правових
та адміністративних заходів, які можуть бути необхідними, згідно з основоположними принципами її внутрішнього права, з метою забезпечення збереження бухгалтерських книг, записів, фінансових відомостей або іншої документації, яка стосується державних видатків й прибутків, і запобігти фальсифікації такої
документації.
Стаття 10
Державна звітність
З урахуванням необхідності боротьби з корупцією кожна
Держава-учасниця вживає, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, таких заходів, які можуть бути
необхідними для посилення прозорості в її державному управління, у тому числі стосовно її організації, функціонування та, у належних випадках, процесів прийняття рішень. Такі заходи можуть включати, inter alia, таке:
a) прийняття процедур або правил, які дозволяють членам
суспільства отримувати, у належних випадках, інформацію про
організацію, функціонування та процеси прийняття рішень у
державному управлінні та, з належною увагою до захисту приватного життя й даних особистого характеру, про рішення та
нормативно-правові акти, що стосуються членів суспільства;
b) спрощення адміністративних процедур, у належних випадках, для полегшення доступу громадськості до компетентних органів, які приймають рішення; та
c) опублікування інформації, яка може включати періодичні
звіти про ризики корупції в державному управлінні.
Стаття 11
Заходи стосовно судових органів й органів прокуратури
1. Ураховуючи незалежність судової влади та її вирішальну
роль в боротьбі з корупцією кожна Держава-учасниця, відповідно
14
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до основоположних принципів своєї правової системи й без шкоди для незалежності судових органів, вживає заходів стосовно
зміцнення чесності й непідкупності представників судової влади та запобігання будь-якій можливості для корупції серед них.
Такі заходи можуть уключати правила, що» стосуються поведінки представників судової влади.
2. Заходи, аналогічні тим, яких уживають згідно з пунктом 1
цієї статті, можуть запроваджуватись і застосовуватись в органах
прокуратури в тих Державах-учасницях, в яких вони не входять
до складу системи органів судової влади, але користуються такою
самою незалежністю, як і судові органи.
Стаття 12
Приватний сектор
1. Кожна Держава-учасниця вживає заходів, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, посилення
стандартів бухгалтерського обліку та аудиту в приватному секторі та, у належних випадках, установлення ефективних, відповідних і таких, що стримують, цивільно-правових, адміністративних або кримінальних санкцій за невжиття таких заходів.
2. Заходи, спрямовані на досягнення цих цілей, можуть уключати, inter alia, таке:
a) сприяння співробітництву між правоохоронними органами
та відповідними приватними юридичними особами;
b) сприяння розробці стандартів і процедур, призначених для
забезпечення добросовісності в роботі відповідних приватних
юридичних осіб, у тому числі кодексів поведінки для правильного, добросовісного та належного здійснення діяльності підприємцями й представниками всіх відповідних професій та запобігання
виникненню конфлікту інтересів, а також для заохочення використання добросовісної комерційної практики у відносинах між
комерційними підприємствами та в договірних відносинах між
ними та державою;
c) сприяння прозорості в діяльності приватних юридичних
осіб, у тому числі, у належних випадках, сприяння вжиттю заходів стосовно ідентифікації юридичних і фізичних осіб, причетних до створення корпоративних організацій та керування ними;
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d) запобігання зловживанню процедурами, які регулюють діяльність приватних юридичних осіб, у тому числі процедурами,
які стосуються субсидій і ліцензій, що надаються державними
органами для здійснення комерційної діяльності;
e) запобігання виникненню конфлікту інтересів шляхом установлення обмежень, у належних випадках й на обґрунтований
строк, стосовно професійної діяльності колишніх державних посадових осіб у приватному секторі після їхнього виходу у відставку або на пенсію, якщо така діяльність або робота безпосередньо
пов'язана з функціями, що такі державні посадові особи виконували в період їхнього перебування на посаді або за виконанням
яких вони здійснювали нагляд;
f) забезпечення того, щоб приватні юридичні особи, з урахуванням їхньої структури й розміру, мали достатні механізми внутрішнього аудиторського контролю для надання допомоги в запобіганні та виявленні корупційних діянь і щоб рахунки та необхідні фінансові відомості таких приватних юридичних осіб проходили необхідні процедури аудиту й сертифікації.
3. З метою запобігання корупції кожна Держава-учасниця
вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, згідно з її
внутрішнім правом і правилами, що регулюють ведення бухгалтерського обліку, надання фінансової звітності, а також стандарти бухгалтерського обліку й аудиту, для заборони таких дій, що
здійснюються з метою вчинення будь-якого зі злочинів, визнаних такими згідно із цією Конвенцією:
a) створення неофіційної звітності;
b) проведення необлікованих або неправильно зареєстрованих
операцій;
c) ведення обліку неіснуючих витрат;
d) відображення зобов'язань, об'єкт яких неправильно ідентифікований;
e) використання підроблених документів; та
f) навмисне знищення бухгалтерської документації раніше
строків, передбачених законодавством.
4. Кожна Держава-учасниця відмовляє у звільненні від оподаткування стосовно витрат, що є хабарами, які є одним із
складових елементів складу злочинів, визнаних такими згідно зі статтями 15 і 16 цієї Конвенції, та, у належних випадках,
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стосовно інших витрат, зроблених з метою сприяння корупційним діянням.
Стаття 13
Участь суспільства
1. Кожна Держава-учасниця вживає належних заходів, у межах своїх можливостей і згідно з основоположними принципами
свого внутрішнього права, для сприяння активній участі окремих осіб і груп за межами державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що
функціонують на базі громад, у запобіганні корупції й боротьбі з
нею та для поглиблення розуміння суспільством факту існування, причин і небезпечного характеру корупції, а також загроз, що
створюються нею. Цю участь слід зміцнювати за допомогою таких заходів, як:
a) посилення прозорості й сприяння залученню населення до
процесів прийняття рішень;
b) забезпечення для населення ефективного доступу до інформації;
c) проведення заходів щодо інформування населення, які сприяють створенню атмосфери неприйняття корупції, а також реалізація програм державної освіти, у тому числі навчальних програм у школах й університетах;
d) повага, заохочення та захист свободи пошуку, отримання,
опублікування та поширення інформації про корупцію. Можуть
установлюватися певні обмеження цієї свободи, але тільки такі
обмеження, які передбачені законом і є необхідними:
i) для поваги прав або репутації інших осіб;
ii) для захисту національної безпеки, або публічного
порядку, або охорони здоров’я чи моральності населення.
2. Кожна Держава-учасниця вживає належних заходів для забезпечення того, щоб відповідні органи з протидії корупції, про
які йдеться в цій Конвенції, були відомі населенню, і забезпечує
доступ до таких органів для надання їм повідомлень, у тому числі анонімно, про будь-які випадки, які можуть розглядатись як
злочин відповідно до цієї Конвенції.
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Стаття 14
Заходи щодо недопущення відмивання коштів
1. Кожна Держава-учасниця:
a) установлює всеосяжний внутрішній режим регулювання й
нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, у тому числі фізичних або юридичних осіб, які надають офіційні або неофіційні послуги у зв'язку з переказом коштів або
цінностей, а також, у належних випадках, інших органів, які є
особливо вразливими стосовно відмивання коштів, у межах своєї компетенції, у цілях недопущення та виявлення всіх форм відмивання коштів, причому такий режим ґрунтується в першу чергу на вимогах стосовно ідентифікації особи клієнта й, у належних
випадках, власника-бенефіціара, ведення звітності й надання повідомлень про підозрілі угоди;
b) без шкоди для статті 46 цієї Конвенції, забезпечує здатність
адміністративних, регулятивних, правоохоронних та інших органів, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів (у тому числі і
судових органів, коли це відповідає внутрішньому праву) здійснювати співробітництво й обмін інформацією на національному
та міжнародних рівнях, що встановлюються її внутрішнім правом, і з цією метою розглядає питання про створення підрозділу з
фінансової розвідки, який буде діяти як національний центр для
збирання, аналізу та поширення інформації, що стосується можливих випадків відмивання коштів.
2. Держави-учасниці розглядають питання про застосування
практично можливих заходів щодо виявлення переміщення коштів і відповідних оборотних інструментів через їхні кордони й
щодо контролю за таким переміщенням за умови дотримання гарантій, спрямованих на забезпечення належного використання
інформації, і не створюючи будь-яких перешкод для переміщення законного капіталу. Такі заходи можуть включати вимогу про
те, щоб фізичні особи й комерційні підприємства повідомляли
про транскордонні перекази значних обсягів готівкових коштів і
перекази відповідних оборотних інструментів.
3. Держави-учасниці розглядають питання про застосування
належних і практично можливих заходів для встановлення вимог про те, щоб фінансові установи, у тому числі установи з переказу коштів:
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a) включали до формулярів для електронного переказу коштів
і пов'язаних з ними повідомлень точну й змістовну інформацію
про відправника;
b) зберігали таку інформацію по всьому ланцюгу здійснення
платежу; та
c) проводили поглиблену перевірку переказів коштів у випадку відсутності повної інформації про одержувача.
4. Під час установлення режиму регулювання й нагляду відповідно до положень цієї статті й без шкоди для будь-якої іншої
статті цієї Конвенції Державам-учасницям пропонується керуватися відповідними ініціативами регіональних, міжрегіональних
та багатосторонніх організацій, спрямованими проти відмивання
коштів.
5. Держави-учасниці прагнуть до розвитку й заохочення глобального, регіонального, субрегіонального та двостороннього
співробітництва між судовими та правоохоронними органами, а
також органами фінансового регулювання в цілях боротьби з відмиванням коштів.

Глава III
Криміналізація та правоохоронна діяльність
Стаття 15
Підкуп національних державних посадових осіб
Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання кримінально караними наступних діянь, якщо вони вчинені умисно:
a) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи або іншої фізичної чи юридичної
особи, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію чи утрималась
від вчинення дій під час виконання своїх службових обов'язків;
b) вимагання або прийняття державною посадовою особою,
особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи чи іншої фізичної або юридичної особи, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію чи утрималась
від вчинення дій під час виконання своїх посадових обов'язків.
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Стаття 16
Підкуп іноземних державних посадових осіб
і посадових осіб міжурядових організацій
1. Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та
інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами умисно вчинених обіцянки, пропозиції або надання іноземній державній посадовій особі чи посадовій особі міжнародної організації, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи чи іншої фізичної або юридичної особи, щоб ця посадова особа вчинила
будь-яку дію чи утрималась від вчинення дій під час виконання
своїх посадових обов'язків для одержання або збереження комерційної чи іншої неправомірної переваги у зв'язку з веденням
міжнародних справ.
2. Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття
таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами умисно вчинених вимагання або
прийняття іноземною державною посадовою особою чи посадовою особою міжнародної організації, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи чи іншої фізичної або юридичної особи, щоб ця посадова особа
вчинила будь-яку дію чи утрималась від вчинення дій під час виконання своїх службових обов'язків.
Стаття 17
Розкрадання, неправомірне привласнення або інше нецільове
використання майна державною посадовою особою
Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами умисно вчинених розкрадання, неправомірного привласнення або іншого нецільового використання державною посадовою особою з метою одержання вигоди для самої себе або іншої фізичної чи юридичної особи будь-якого майна, державних або приватних коштів, або цінних паперів, чи будь-якого цінного предмета, що знаходиться у віданні цієї державної посадової особи на
підставі її службового становища.
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Стаття 18
Зловживання впливом
Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені
умисно:
a) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі
чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будьякої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша
особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Державиучасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких
дій чи будь-якої іншої особи;
b) вимагання або прийняття державною посадовою особою чи
будь-якою іншою особою, особисто або через посередників, будьякої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи,
щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім
або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або
державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної
переваги.
Стаття 19
Зловживання службовим становищем
Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисного зловживання службовими
повноваженнями або службовим становищем, тобто здійснення
будь-якої дії чи утримання від здійснення дій, що є порушенням
законодавства, державною посадовою особою під час виконання
своїх функцій з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи.
Стаття 20
Незаконне збагачення
За умови дотримання своєї конституції та основоположних
принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної
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посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не
може раціонально обґрунтувати.
Стаття 21
Підкуп у приватному секторі
Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами умисно вчинених в ході економічної,
фінансової або комерційної діяльності наступних діянь:
a) обіцянка, пропозиція або надання, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги будь-якій особі,
яка керує роботою організації приватного сектора або працює,
на будь-якій посаді, у такій організації, для такої особи чи іншої
особи, щоб ця особа вчинила, порушуючи свої обов'язки, будьяку дію чи утрималась від вчинення дій;
b) вимагання або прийняття, особисто або через посередників,
будь-якої неправомірної переваги будь-якою особою, яка керує
роботою організації приватного сектора або працює на будь-якій
посаді, у такій організації, для такої особи чи іншої особи, щоб ця
особа вчинила, порушуючи свої обов'язки, будь-яку дію чи утрималась від вчинення дій.
Стаття 22
Розкрадання майна в приватному секторі
Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисно вчинене в ході економічної,
фінансової або комерційної діяльності розкрадання особою, яка
керує роботою організації приватного сектора або працює на будьякій посаді у такій організації будь-якого майна, приватних коштів, або цінних паперів, чи будь-яких інших цінних предметів,
які знаходяться у розпорядженні цієї особи на підставі її службового становища.
Стаття 23
Відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом
1. Кожна Держава-учасниця вживає, відповідно до основоположних принципів свого внутрішнього права, таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних діянь, які вони вчинені умисно:
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a) i) конверсія або переведення майна, якщо відомо, що таке майно є доходами від злочинів, з метою приховання або маскування незаконного походження цього майна або з метою надання допомоги
будь-якій особі, що бере участь у вчиненні основного злочину, щоб
вона могла ухилитися від відповідальності за свої діяння;
ii) приховання або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення, прав на майно або його приналежність, якщо відомо, що таке
майно є доходами одержаними злочинним шляхом;
b) за умови дотримання основних принципів своєї правової
системи:
i) придбання, володіння або використання майна, якщо в
момент його отримання відомо, що таке майно одержане
злочинним шляхом;
ii) участь, причетність або вступ у зговір з метою вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією статтею, замах
на його вчинення, а також підсобництво, підбурювання,
сприяння або надання порад під час його вчинення.
2. З метою реалізації частини 1 цієї статті:
a) кожна Держава-учасниця докладає зусиль для реалізації
частини 1 цієї статті до найширшого кола предикатних злочинів;
b) кожна Держава-учасниця включає до числа предикатних
злочинів, як мінімум, широке коло злочинів, що визнані такими
відповідно до цієї Конвенції;
c) з метою реалізації викладеного вище пункту «b» предикатні злочини включають злочини, вчинені як у межах, так і поза
межами юрисдикції відповідної Держави-учасниці. Однак злочини, вчинені за межами юрисдикції будь-якої Держави-учасниці,
є предикатними злочинами тільки за умови, що відповідне діяння визнається злочином відповідно до внутрішнього права держави, в якій воно вчинене, і визнавалося б злочином відповідно
до внутрішнього права Держави-учасниці, в якій імплементована або застосовується ця стаття, якби воно було вчинене в ній;
d) кожна Держава-учасниця подає Генеральному секретареві
Організації Об’єднаних Націй тексти своїх законів, які забезпечують реалізацію положень цієї статті, а також тексти будь-яких
подальших змін до таких законів або їхній опис;
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e) якщо цього потребують основоположні принципи внутрішнього законодавства Держави-учасниці, то можна передбачити,
що злочини, зазначені в частині 1 цієї статті, не стосуються осіб,
які вчинили основний злочин.
Стаття 24
Приховування
Без шкоди для положень статті 23 цієї Конвенції кожна
Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання будь-якого умисно вчиненого злочину, передбаченого
цією Конвенцією, злочином, без участі у вчиненні таких злочинів, приховання або безперервного утримання майна, якщо відповідній особі відомо, що таке майно здобуте в результаті будьякого зі злочинів, що визначений цією Конвенції.
Стаття 25
Перешкоджання здійсненню правосуддя
Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних діянь, якщо вони вчинені умисно:
a) застосування фізичної сили, погроз або залякування чи обіцянка, пропозиція або надання неправомірної переваги з метою
схиляння до давання неправдивих показань або втручання в процес давання показань або надання доказів під час провадження у
зв'язку з вчиненням злочинів, що визначені цієї Конвенції;
b) застосування фізичної сили, погроз або залякування з метою втручання у виконання службових обов'язків посадовою
особою судових або правоохоронних органів під час провадження у зв'язку з вчиненням злочинів, що визначені цією Конвенцією. Ніщо в цьому пункті не завдає шкоди праву держав-учасниць
мати законодавство, яке забезпечує захист інших категорій державних посадових осіб.
Стаття 26
Відповідальність юридичних осіб
1. Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які, з урахуванням її принципів права, можуть бути необхідними для встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у злочинах,
що визначені цією Конвенцією.
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2. За умови дотримання принципів права Держави-учасниці
відповідальність юридичних осіб може бути кримінальною,
цивільно-правовою або адміністративною.
3. Притягнення до такої відповідальності не заперечує кримінальної відповідальності фізичних осіб, які вчинили злочини.
4. Кожна Держава-учасниця, зокрема, забезпечує застосування щодо юридичних осіб, які притягуються до відповідальності
відповідно до цієї статті, ефективних, домірних і таких, що здійснюють стримувальний вплив, кримінальних або некримінальних санкцій, у тому числі грошових.
Стаття 27
Участь і замах
1. Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами відповідно до свого внутрішнього права, будь-яку участь у злочині, наприклад в якості спільника, підсобника або підбурювача,
у вчиненні будь-якого злочину, що визначений цією Конвенцією.
2. Кожна Держава-учасниця може вжити таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином відповідно до свого внутрішнього права будь-який
замах на вчинення будь-якого злочину, що визнано таким цією
Конвенцією.
3. Кожна Держава-учасниця може вжити таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином відповідно до свого внутрішнього права приготування до вчинення будь-якого злочину, що визнано таким цією
Конвенцією.
Стаття 28
Усвідомлення, намір та умисел як елементи злочину
Усвідомлення, намір або умисел, які необхідні як елементи
будь-якого злочину, визначеного цією Конвенцією, можуть бути
встановлені з об'єктивних фактичних обставин справи.
Стаття 29
Строк давності
Кожна Держава-учасниця, у відповідних випадках, встановлює відповідно до свого внутрішнього права тривалий строк давності для порушення провадження щодо будь-яких злочинів, що
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визначені цією Конвенцією, і встановлює більш тривалий строк
давності або можливість призупинення плину строку давності в тих випадках, коли особа, підозрювана у вчиненні злочину,
ухиляється від правосуддя.
Стаття 30
Переслідування, винесення судового рішення та санкції
1. Кожна Держава-учасниця за вчинення будь-якого злочину,
що визначений цією Конвенцією, передбачає застосування таких
кримінальних санкцій, які враховують ступінь небезпеки цього
злочину.
2. Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб встановити або забезпечити, відповідно до своєї правової системи й конституційних принципів, належну збалансованість між будь-якими імунітетами або привілеями, наданими її державним посадовим особам у зв'язку з виконанням ними своїх функцій, і, можливо, у випадку необхідності,
здійснювати ефективне розслідування й кримінальне переслідування та виносити судове рішення у зв'язку зі злочинами, визначеними цією Конвенцією.
3. Кожна Держава-учасниця докладає зусиль для забезпечення використання будь-яких передбачених у її внутрішньому праві дискреційних повноважень, що стосуються кримінального переслідування осіб за злочини, визначені цією Конвенцією, для
досягнення максимальної ефективності правоохоронних заходів
щодо цих злочинів і з належним урахуванням необхідності запобігти вчиненню таких злочинів.
4. Щодо злочинів, визначених цією Конвенцією, кожна
Держава-учасниця вживає відповідних заходів, відповідно до
свого внутрішнього права і з належним урахуванням прав захисту, з метою забезпечення того, щоб умови, що встановлюються у
зв'язку з рішеннями про звільнення до суду або до прийняття рішення за касаційною скаргою або протестом, брали до уваги необхідність присутності обвинуваченого під час подальшого кримінального провадження.
5. Кожна Держава-учасниця бере до уваги ступінь небезпеки відповідних злочинів під час розгляду питання про можливість дострокового або умовного звільнення осіб, засуджених за такі злочини.
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6. Кожна Держава-учасниця такою мірою, якою це відповідає
основоположним принципам її правової системи, розглядає можливість встановлення процедур, за допомогою яких державна посадова особа, обвинувачена у вчиненні злочину, визначеного цією
Конвенцією, може бути у відповідних випадках усунута з посади,
тимчасово відсторонена від виконання службових обов'язків або
переведена на іншу посаду відповідним органом, з урахуванням
необхідності поваги принципу презумпції невинності.
7. Коли це є обґрунтованим, з урахуванням ступеня небезпеки
злочину, кожна Держава-учасниця тією мірою, якою це відповідає основоположним принципам її правової системи, розглядає
можливість встановлення процедур для позбавлення на визначений строк, встановлений в її внутрішньому праві, за рішенням
суду або за допомогою будь-яких інших належних засобів, осіб,
засуджених за злочини, що визначені цією Конвенцією, права:
a) займати державну посаду; та
b) займати посаду на будь-якому підприємстві, яке цілком або
частково перебуває у власності держави.
8. Частина 1 цієї статті не завдає шкоди здійсненню компетентними органами дисциплінарних повноважень щодо державних службовців.
9. Жодне з положень цієї Конвенції, не зачіпає принципу, на
підставі якого визначення злочинів, що зазначені у цій Конвенції, та юридичних заперечень, що застосовуються, або інших правових принципів, які визначають правомірність діянь, входить
до сфери внутрішнього права кожної Держави-учасниці, та кримінальне переслідування й покарання за такі злочини здійснюються відповідно до цього права.
10. Держави-учасниці докладають зусиль для сприяння реінтеграції до суспільства осіб, засуджених за злочини, визнані такими цією Конвенцією.
Стаття 31
Призупинення операцій (заморожування), арешт і конфіскація
1. Кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою,
можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої
конфіскації:
27

Антикорупційне законодавство України

a) доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або
майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів;
b) майна, обладнання та інших засобів, які використовувались
або призначалися для використання під час вчинення злочинів,
що визначені цією Конвенцією.
2. Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості виявлення,
відстеження, заморожування або арешту будь-чого з переліченого в частині 1 цієї статті з метою подальшої конфіскації.
3. Кожна Держава-учасниця вживає, відповідно до її внутрішнього права, таких законодавчих та інших заходів, які можуть
бути необхідними для управління компетентними органами замороженим, арештованим або конфіскованим майном, зазначеним у частинах 1 і 2 цієї статті.
4. Якщо такі доходи від злочинів були перетворені, частково
або повністю, в інше майно, заходи, зазначені в цій статті, застосовуються до такого майна.
5. Якщо такі доходи від злочинів були долучені до майна, придбаного із законних джерел, то конфіскації, без шкоди для будьяких повноважень, що стосуються заморожування або арешту,
підлягає та частина майна, яка відповідає оціненій вартості долучених доходів.
6. До прибутку або інших вигод, які одержані від доходів, здобутих злочинним шляхом, від майна, в яке були перетворені такі
доходи, або від майна, до якого були долучені такі доходи, також
застосовуються заходи, зазначені в цій статті, так само й такою
самою мірою, як і до доходів, що здобуті злочинним шляхом.
7. Для цілей цієї статті й статті 55 цієї Конвенції кожна
Держава-учасниця уповноважує свої суди або інші компетентні
органи приймати постанови про надання або арешт банківських,
фінансових або комерційних документів. Держава-учасниця не
може ухилятися від вжиття заходів відповідно до положень цієї
частини, посилаючись на необхідність збереження банківської
таємниці.
8. Держави-учасниці можуть розглянути можливість встановлення вимоги про те, щоб особа, яка вчинила злочин, довела законне походження таких удаваних доходів від злочину або іншого майна, що підлягає конфіскації, тією мірою, якою така вимога
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відповідає основоположним принципам їхнього внутрішнього
права й характеру судового або іншого розгляду.
9. Положення цієї статті не тлумачаться так, щоб завдавати
шкоду правам добросовісних третіх осіб.
10. Ніщо, що містить ця стаття, не зачіпає принципу, на підставі якого заходи, про які в ній йдеться, визначаються і вживаються відповідно до положень внутрішнього права Державиучасниці й за умови їхнього дотримання.
Стаття 32
Захист свідків, експертів і потерпілих
1. Кожна Держава-учасниця вживає належних заходів, відповідно до своєї внутрішньої правової системи та в межах своїх
можливостей, для забезпечення ефективного захисту від ймовірної помсти або залякування свідків та експертів, які свідчать у
справах за злочинами, що визначені цією Конвенцією, та, у відповідних випадках, щодо їхніх родичів та інших близьких їм осіб.
2. Заходи, передбачені частиною 1 цієї статті, без шкоди для
прав обвинуваченого, у тому числі для права на належний розгляд справи, можуть включати:
a) встановлення процедур для фізичного захисту таких осіб,
наприклад, – тією мірою, якою це необхідно й практично можливо, – для їхнього переселення в інше місце, і прийняття таких положень, які дозволяють, у відповідних випадках, не розголошувати інформацію, що стосується особи та місцезнаходження таких осіб, або встановлюють обмеження щодо такого розголошення інформації;
b) прийняття правил доведення, які дозволяють свідкам та експертам свідчити в такий спосіб, який забезпечує безпеку таких
осіб, наприклад, дозвіл свідчити за допомогою засобів зв'язку,
таких як відеозв'язок або інші відповідні засоби.
3. Держави-учасниці розглядають можливість укладання з іншими державами договорів або домовленостей про переселення
осіб, зазначених у частині 1 цієї статті.
4. Положення цієї статті застосовуються також до потерпілих
тією мірою, якою вони є свідками.
5. Кожна Держава-учасниця створює, за умови дотримання
свого внутрішнього права, можливості для викладу й розгляду
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думок і побоювань потерпілих на відповідних стадіях кримінального провадження стосовно осіб, які вчинили злочини, так, щоб
це не завдавало шкоди правам захисту.
Стаття 33
Захист осіб, які повідомляють інформацію
Кожна Держава-учасниця розглядає можливість включення до своєї внутрішньої правової системи належних заходів для
забезпечення захисту будь-яких осіб, які добросовісно й на обґрунтованих підставах повідомляють компетентним органам
про будь-які факти, пов'язані зі злочинами, передбаченими цією
Конвенцією, від будь-якого несправедливого поводження.
Стаття 34
Наслідки корупційних діянь
З належним урахуванням добросовісно набутих прав третіх
осіб кожна Держава-учасниця вживає заходів, відповідно до основоположних принципів свого внутрішнього права, щоб врегулювати питання про наслідки корупції. У цьому контексті Державиучасниці можуть розглядати корупцію як фактор, що має значення в провадженні про анулювання або розірвання контрактів, або
відкликання концесій або інших аналогічних інструментів, або
вжиття заходів для виправлення становища, яке склалося.
Стаття 35
Компенсація шкоди
Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть
бути необхідними, відповідно до принципів її внутрішнього права, для забезпечення того, щоб юридична або фізична особа, яка
зазнала шкоди в результаті будь-якого корупційного діяння,
мала право порушити провадження щодо осіб, які несуть відповідальність за цю шкоду, з метою одержання компенсації.
Стаття 36
Спеціалізовані органи
Кожна Держава-учасниця забезпечує, відповідно до основоположних принципів своєї правової системи, наявність органу чи органів або осіб, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією за допомогою правоохоронних заходів. Такому органу чи
органам забезпечується необхідна самостійність, відповідно до
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основоположних принципів правової системи Держави-учасниці,
щоб вони могли виконувати свої функції ефективно й без будьякого неналежного впливу. Такі особи або працівники такого органу або органів повинні мати відповідну кваліфікацію та ресурси для виконання покладених на них завдань.
Стаття 37
Співробітництво з правоохоронними органами
1. Кожна Держава-учасниця вживає відповідних заходів для
заохочення осіб, які беруть чи брали участь у вчиненні будь-якого
злочину, визначеного цією Конвенцією, до надання інформації,
корисної для компетентних органів з метою розслідування й доказування, а також до надання фактичної конкретної допомоги
компетентним органам, яка може сприяти позбавленню злочинців доходів, здобутих злочинним шляхом, і вжиттю заходів для
повернення таких доходів.
2. Кожна Держава-учасниця розглядає питання про те, щоб
передбачити можливість пом'якшення, у відповідних випадках,
покарання обвинувачуваної особи, яка суттєвим чином співпрацює в розслідуванні або кримінальному переслідуванні у зв'язку
з будь-яким злочином, визначеним цією Конвенцією.
3. Кожна Держава-учасниця розглядає питання про те, щоб передбачити можливість, відповідно до основоположних принципів
свого внутрішнього права, надання імунітету від кримінального
переслідування особі, яка суттєвим чином співпрацює в розслідуванні або кримінальному переслідуванні у зв'язку з будь-яким
злочином, визначеним цією Конвенцією.
4. Захист таких осіб, mutatis mutandis, здійснюється в порядку, передбаченому статтею 32 цієї Конвенції.
5. У випадках, коли особа, яка згадується в частині 1 цієї статті, перебуває в одній Державі-учасниці, але може суттєвим чином співпрацювати з компетентними органами іншої Державиучасниці, заінтересовані Держави-учасниці можуть розглянути можливість укладання договорів або домовленостей, відповідно до свого внутрішнього права, стосовно можливого надання іншими Державами-учасницями такій особі режиму, зазначеного в
частинах 2 і 3 цієї статті.
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Стаття 38
Співробітництво між національними органами
Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть
бути необхідними для заохочення, відповідно до її внутрішнього
права, співробітництва між, з одного боку, її державними органами, а також державними посадовими особами та, з іншого боку,
своїми органами, відповідальними за розслідування та переслідування у зв'язку з кримінальними злочинами. Таке співробітництво може включати:
a) надання таким відповідальним органам з власної ініціативи
інформації, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що був вчинений будь-який зі злочинів, визначених статтями 15, 21 та 23 цієї
Конвенції; або
b) надання таким відповідальним органам, на відповідний
запит, усієї необхідної інформації.
Стаття 39
Співробітництво між національними органами
та приватним сектором
1. Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для заохочення, відповідно до її внутрішнього права, співробітництва між національними слідчими органами й органами прокуратури та організаціями приватного сектора, зокрема фінансовими установами, з питань вчинення злочинів, визначених цією Конвенцією.
2. Кожна Держава-учасниця розглядає питання про те, щоб заохочувати своїх громадян та інших осіб, які зазвичай проживають на її території, повідомляти національним слідчим органам
й органам прокуратури про вчинення будь-якого злочину, визначеного цією Конвенцією.
Стаття 40
Банківська таємниця
Кожна Держава-учасниця забезпечує, у випадку внутрішніх
кримінальних розслідувань у справах за злочинами, що визнані
такими цією Конвенцією, наявність у рамках внутрішньої правової системи належних механізмів для подолання перешкод, які
можуть виникнути в результаті застосування законодавства про
банківську таємницю.
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Стаття 41
Відомості про судимість
Кожна Держава-учасниця може вживати таких законодавчих
або інших заходів, які можуть бути необхідними для обліку, на
умовах і в цілях, які вона вважатиме необхідними, будь-якого
раніше винесеного в іншій державі обвинувального вироку стосовно особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, що розслідується, для використання такої інформації під час кримінального провадження у справі за злочином, визнаним таким цією Конвенцією.
Стаття 42
Юрисдикція
1. Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для встановлення своєї юрисдикції щодо
злочинів, визначених цією Конвенцією, коли:
a) злочин вчинено на території цієї Держави-учасниці;
b) злочин вчинено на борту судна, яке знаходилось під прапором цієї Держави-учасниці в момент вчинення злочину, або повітряного судна, яке зареєстровано відповідно до законодавства
цієї Держави-учасниці на такий момент.
2. За умови дотримання статті 4 цієї Конвенції Державаучасниця може встановити свою юрисдикцію щодо будь-якого
злочину, якщо:
a) злочин вчинено проти громадянина цієї Держави-учасниці;
або
b) злочин вчинено громадянином цієї Держави-учасниці чи
особою без громадянства, яка зазвичай проживає на її території;
або
c) злочин є одним із злочинів, визначених пунктом 1(b)(ii) статті 23 цієї Конвенції, і за межами її території з метою вчинення
будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1(a)(i)
або (ii) або (b)(i) статті 23 цієї Конвенції, на її території; або
d) злочин вчинено проти цієї Держави-учасниці.
3. Для цілей статті 44 цієї Конвенції кожна Держава-учасниця
вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, для встановлення своєї юрисдикції щодо злочинів, визначених цією
Конвенцією, коли особа, яка підозрюється у вчиненні злочину,
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перебуває на її території та вона не видає такої особи лише на тій
підставі, що вона є одним з її громадян.
4. Кожна Держава-учасниця може також вжити заходів, які
можуть бути необхідними для встановлення своєї юрисдикції
щодо злочинів, визначених цією Конвенцією, коли особа, підозрювана у вчиненні злочину, перебуває на її території та вона не
видає її.
5. Якщо Держава-учасниця, яка здійснює юрисдикцію відповідно до частини 1 або 2 цієї статті, одержує повідомлення або іншим чином дізнається про те, що будь-які інші Держави-учасниці
проводять розслідування, кримінальне переслідування або судовий розгляд у зв'язку з тим самим діянням, компетентні органи
цих Держав-учасниць проводять, у відповідних випадках, консультації один з одним з метою координації своїх дій.
6. Без шкоди для норм загального міжнародного права ця Конвенція не виключає існування будь-якої кримінальної юрисдикції, встановленої Державою-учасницею відповідно до свого внутрішнього права.

Глава IV
Міжнародне співробітництво
Стаття 43
Міжнародне співробітництво
1. Держави-учасниці співпрацюють в кримінально-правових
питаннях відповідно до статей 44 - 50 цієї Конвенції. Коли це доцільно й відповідає їхній внутрішній правовій системі, Державиучасниці розглядають можливість надання одна одній сприяння
в розслідуванні та провадженні з цивільно-правових та адміністративних питань, пов'язаних з корупцією.
2. Якщо щодо питань міжнародного співробітництва необхідним є дотримання принципу обопільного визнання відповідного
діяння злочином, цей принцип вважається дотриманим незалежно від того, чи включає законодавство запитуваної Державиучасниці відповідне діяння до тієї самої категорії злочинів або чи
описує вона його за допомогою таких самих термінів, як запитуюча Держава-учасниця, якщо діяння, що становить склад злочину,
у зв'язку з яким запитується допомога, вважається кримінально
караним відповідно до законодавства обох Держав-учасниць.
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Стаття 44
Видача
1. Ця стаття застосовується до злочинів, визначених цією Конвенцією, якщо особа, щодо якої робиться запит про видачу, перебуває на території запитуваної Держави-учасниці, за умови,
що діяння, у зв'язку з яким зроблено запит про видачу, є кримінально караним відповідно до внутрішнього права як запитуючої
Держави-учасниці, так і запитуваної Держави-учасниці.
2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, Державаучасниця, законодавство якої допускає це, може дозволити видачу будь-якої особи у зв'язку з будь-яким із злочинів, визначених
цією Конвенцією, які не є кримінально караними відповідно до її
внутрішнього права.
3. Якщо запит про видачу стосується кількох окремих злочинів, принаймні один з яких тягне видачу відповідно до цієї статті, а інші не тягнуть за собою видачі з причини строку покарання
за них, але є діяннями, які визначені цією Конвенцією злочинними, запитувана Держава-учасниця може застосувати цю статтю
також до цих злочинів.
4. Кожний із злочинів, до яких застосовується ця стаття, вважається включеним до будь-якого існуючого між Державамиучасницями договору про видачу як злочин, що тягне видачу.
Держави-учасниці зобов'язуються включати такі злочини як
злочини, що тягнуть видачу, до будь-якого договору про видачу,
який буде укладено між ними. Якщо Держава-учасниця використовує цю Конвенцію як підставу для видачі правопорушників,
коли це дозволено її законодавством, вона не вважає будь-який із
злочинів, визначених цією Конвенцією, політичним злочином.
5. Якщо Держава-учасниця, яка обумовлює видачу наявністю
договору, одержує запит про видачу від іншої Держави-учасниці,
з якою вона не має договору про видачу, вона може розглядати цю
Конвенцію як правову підставу для видачі у зв'язку з будь-яким
злочином, до якого застосовується ця стаття.
6. Держава-учасниця, яка обумовлює видачу наявністю
договору:
a) під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або
документа про прийняття або затвердження цієї Конвенції або
приєднання до неї повідомляє Генеральному секретареві Орга35
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нізації Об'єднаних Націй про те, чи буде вона використовувати
цю Конвенцію як правову підставу для співробітництва з питань
видачі з іншими Державами-учасницями цієї Конвенції; та
b) якщо вона не використовує цю Конвенцію як правову підставу для співробітництва з питань видачі, докладає зусиль, у
разі можливості, до укладання договорів про видачу з іншими
Державами-учасницями цієї Конвенції з метою застосування цієї
статті.
7. Держави-учасниці, які не обумовлюють видачу наявністю
договору, у відносинах між собою визнають злочини, до яких застосовується ця стаття, злочинами, що тягнуть видачу.
8. Видача здійснюється відповідно до законодавства запитуючої Держави-учасниці, або застосовуваним договорам про видачу, у тому числі враховуючи мінімальний строк покарання,
необхідний для видачі, та підстави, на яких запитувана Державаучасниця може відмовити у видачі.
9. Щодо будь-якого злочину, до якого застосовується ця стаття. Держави-учасниці, за умови дотримання свого внутрішнього
права, докладають зусиль для прискорення процедури видачі та
спрощення процедури надання доказів.
10. За умови дотримання положень свого внутрішнього права та своїх договорів про видачу запитувана Держава-учасниця,
переконавшись у тому, що обставини потребують цього і мають
невідкладний характер, та на прохання запитуючої Державиучасниці, може взяти під варту особу, яка перебуває на її території та про видачу якої зроблено запит, або вжити інших відповідних заходів для забезпечення її присутності під час провадження
у справі про видачу.
11. Держава-учасниця, на території якої перебуває особа, яка
підозрюється у вчиненні злочину, якщо вона не видає таку особу у зв'язку зі злочином, до якого застосовується ця стаття, лише
на тій підставі, що вона є її громадянином, зобов'язана, на прохання запитуючої Держави-учасниці, передати справу без невиправданих зволікань своїм компетентним органам з метою переслідування. Ці органи приймають рішення й здійснюють провадження у такий самий спосіб, як і у випадку вчинення будь-якого
іншого тяжкого злочину відповідно до внутрішнього права цієї
Держави-учасниці. Заінтересовані Держави-учасниці співпра36
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цюють одна з одною, зокрема з питань процедури і доказування,
для забезпечення ефективності такого переслідування.
12. Якщо Держава-учасниця відповідно до її внутрішнього
права може видавати або іншим чином передавати одного зі своїх громадян тільки за умови, що ця особа буде повернута до цієї
Держави-учасниці для відбування покарання, призначеного в результаті судового розгляду, у зв'язку з якими запитувалася видача або передача цієї особи, і ця Держава-учасниця й запитувана
Держава-учасниця погодилися з таким порядком та іншими відповідними умовами, така умовна видача або передача є достатньою для виконання зобов'язання, встановленого в частині 11
цієї статті.
13. Якщо у видачі, яка запитується з метою виконання вироку,
відмовлено, оскільки особа яка розшукується є громадянином запитуваної Держави-учасниці, запитувана Держава-учасниця,
якщо це допускає її внутрішнє право і якщо це відповідає вимогам такого права, на прохання запитуючої Держави-учасниці
розглядає питання про виконання вироку, винесеного відповідно до законодавства запитуючої Держави-учасниці, або виконання частини вироку.
14. Будь-якій особі, щодо якої здійснюється провадження у
зв'язку з будь-яким злочином, до якого застосовується ця стаття, гарантується справедливе поводження на всіх стадіях провадження, у тому числі здійснення всіх прав і гарантій, передбачених внутрішнім правом Держави-учасниці, на території якої перебуває ця особа.
15. Ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що встановлює зобов'язання видачі, якщо у запитуваної Держави-учасниці
є суттєві підстави вважати, що запит про видачу має на меті переслідування або покарання особи за ознакою статі, раси, віросповідання, громадянства, етнічного походження або політичних переконань або, що задоволення цього запиту завдало б шкоди становищу цієї особи з будь-якої іншої причини.
16. Держави-учасниці не можуть відмовляти у виконанні запиту про видачу лише на тій підставі, що злочин вважається
пов'язаним з податковими питаннями.
17. Перед тим як відмовити у видачі запитувана Державаучасниця, у відповідних випадках, проводить консультації з
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запитуючою Державою-учасницею з метою надання їй достатньої
можливості для викладення її думки й надання інформації, що
стосується викладених в її запиті фактів.
18. Держави-учасниці докладають зусиль для укладання
двосторонніх й багатосторонніх договорів або досягнення домовленостей з метою здійснення або підвищення ефективності видачі.
Стаття 45
Передача засуджених осіб
Держави-учасниці можуть розглядати можливість укладання
двосторонніх чи багатосторонніх договорів або досягнення домовленостей про передачу осіб, засуджених до тюремного ув'язнення
або інших видів позбавлення волі за злочини, визначені цією
Конвенцією, для відбування покарання на їхній території.
Стаття 46
Взаємна правова допомога
1. Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цією Конвенцією.
2. Взаємна правова допомога надається в максимально можливому обсязі на підставі відповідних законів, міжнародних
договорів, договорів та домовленостей запитуваної Державиучасниці, для розслідування, кримінального переслідування та
судового розгляду справ за злочинами, за вчинення яких в запитуючій Державі-учасниці може бути притягнута до відповідальності юридична особа відповідно до статті 26 цієї Конвенції.
3. Взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї
статті, може запитуватися для будь-якої з таких цілей:
a) одержання показань свідків або заяв окремих осіб;
b) вручення судових документів;
c) проведення обшуку й накладення арешту, а також заморожування;
d) огляд об'єктів та місць;
e) надання інформації, речових доказів та висновків експертів;
f) надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів;
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g) виявлення та відстеження доходів від кримінальної діяльності, майна, засобів вчинення злочинів або інших предметів з
метою доказування;
h) сприяння добровільній явці відповідних осіб до органів запитуючої Держави-учасниці;
i) надання будь-якого іншого виду допомоги, який не суперечить законодавству запитуваної Держави-учасниці;
j) виявлення, заморожування та відстеження доходів від злочинів відповідно до положень глави V цієї Конвенції;
k) вилучення активів відповідно до положень глави V цієї Конвенції.
4. Без шкоди для внутрішнього права компетентні органи
Держави-учасниці можуть без попереднього запиту передавати
інформацію, що стосується кримінальних справ, компетентному
органу іншої Державі-учасниці в тих випадках, коли вони вважають, що така інформація може надати допомогу цьому органу в здійсненні або успішному завершенні розслідування та кримінального переслідування або може привести до складання цією
Державою-учасницею запиту відповідно до цієї Конвенції.
5. Передача інформації відповідно до частини 4 цієї статті здійснюється без шкоди для розслідування та кримінального
провадження в державі, компетентні органи якої надають інформацію. Компетентні органи, що одержують інформацію, виконують прохання про збереження конфіденційності цієї інформації,
навіть тимчасово, або про обмеження щодо її використання. Це,
однак, не перешкоджає Державі-учасниці, що одержує інформацію, розкрити під час провадження ту інформацію, яка виправдовує обвинуваченого. У такому випадку до розкриття інформації Держава-учасниця, що одержує інформацію, повідомляє
Державі-учасниці, що надає інформацію, та, на прохання, проводить консультації з Державою-учасницею, що надає інформацію. Якщо у виняткових випадках попереднє повідомлення неможливе, то Держава-учасниця, що одержує інформацію, має невідкладно повідомити про таке розкриття Державі-учасниці, що
надає інформацію.
6. Положення цієї статті не зачіпають зобов'язань за будь-яким
договором, двостороннім чи багатостороннім, який регулює чи регулюватиме, цілком або частково, взаємну правову допомогу.
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7. Частини 9 - 29 цієї статті застосовуються до запитів, надісланих на підставі цієї статті, якщо відповідні Держави-учасниці
не зв'язані будь-яким договором про взаємну правову допомогу.
Якщо ці Держави-учасниці зв'язані таким договором, то застосовуються відповідні положення цього договору, якщо тільки
Держави-учасниці не погоджуються застосовувати замість них
частини 9 - 29 цієї статті. Державам-учасницям переконливо пропонується застосовувати ці положення, якщо це сприяє співробітництву.
8. Держави-учасниці не відмовляють у наданні взаємної правової допомоги відповідно до цієї статті на підставі банківської
таємниці.
9. a) Запитувана Держава-учасниця, відповідаючи на запит
про надання допомоги на підставі цієї статті за відсутності обопільного визнання відповідного діяння злочином, бере до уваги
цілі цієї Конвенції, зазначені в статті 1;
b) Держави-учасниці можуть відмовити в наданні допомоги
відповідно до цієї статті на підставі відсутності обопільного визнання відповідного діяння злочином. Разом з тим, запитувана Держава-учасниця надає, якщо це відповідає основним концепціям її правової системи, допомогу і, якщо така допомога не
пов'язана з примусовими заходами. У такій допомозі може бути
відмовлено, якщо запити пов'язані з питаннями незначного характеру або питаннями, у зв'язку з якими запитуване співробітництво або допомога можуть бути забезпечені відповідно до інших положень цієї Конвенції;
c) кожна Держава-учасниця може розглядати можливість
вжиття таких заходів, які можуть бути необхідними для того,
щоб вона була в змозі надати допомогу в більшому обсязі на підставі цієї статті за відсутності обопільного визнання відповідного
діяння злочином.
10. Особа, яка перебуває під вартою або відбуває покарання у
вигляді позбавлення волі на території однієї Держави-учасниці та
присутність якої в іншій Державі-учасниці є необхідною для встановлення особи, свідчення або надання іншої допомоги в одержанні доказів для розслідування, кримінального переслідування або
судового розгляду у справі за злочинами, визначеними цією Конвенцією, може бути передана якщо дотримані наступні умови:
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a) ця особа добровільно на це погоджується;
b) компетентні органи обох Держав-учасниць погодились на
відповідні умови.
11. Для цілей частини 10 цієї статті:
a) Держава-учасниця, якій передається особа, має право й
зобов'язана утримувати передану особу під вартою, якщо тільки
Держава-учасниця, що передала цю особу, не просить про інше
або не дозволить інше;
b) Держава учасниця, якій передається особа, негайно виконує
своє зобов'язання повернути цю особу для утримання під вартою
Державі-учасниці, що передала цю особу, як це було погоджено
раніше або як це було іншим чином погоджено компетентними
органами обох Держав-учасниць;
c) Держава-учасниця, якій передається особа, не вимагає від
Держави-учасниці, яка передала цю особу, застосування процедури видачі для її повернення;
d) переданій особі строк утримання під вартою в Державіучасниці, яка її передала, зараховується в строк покарання, який
вона відбуває в державі, до якої її передали.
12. Без згоди Держави-учасниці, яка відповідно до частин 10
і 11 цієї статті повинна передати будь-яку особу, ця особа, незалежно від її громадянства, не підлягає кримінальному переслідуванню, взяттю під варту, покаранню або будь-якому іншому обмеженню її особистої свободи на території держави, якій вона передається, у зв'язку з діяльністю, бездіяльністю або вироком, які
передували її виїзду з території держави, що передала цю особу.
13. Кожна Держава-учасниця призначає центральний орган,
зобов'язаний та уповноважений одержувати запити про надання взаємної правової допомоги та виконувати їх, або пересилати для виконання компетентним органам. Якщо в Державіучасниці є спеціальний регіон або територія з окремою системою
надання взаємної правової допомоги, вона може призначити
окремий центральний орган, який виконуватиме таку функцію
щодо цього регіону або території. Центральні органи забезпечують оперативне й відповідне виконання або пересилання одержаних запитів. Якщо центральний орган пересилає звернення для виконання компетентному органу, він сприяє оперативному й відповідному виконанню цього запиту. Під час здачі на
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зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття або затвердження цієї Конвенції або приєднання до неї кожна
Держава-учасниця повідомляє Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй про центральний орган, призначений
нею з цією метою. Запит про надання взаємної правової допомоги та будь-які повідомлення, що їх стосуються, надсилаються центральним органам, призначеним Державою-учасницею.
Ця вимога не заперечує право Держави-учасниці вимагати, щоб
такі запити та повідомлення надсилалися їй дипломатичними
каналами та, у термінових випадках, якщо Держави-учасниці
домовилися про це, і якщо це можливо, через Міжнародну організацію кримінальної поліції.
14. Запити надсилаються в письмовій формі або, коли це можливо, за допомогою будь-яких засобів, що надають можливість
відтворити письмовий запис, мовою, прийнятною для запитуваної Держави-учасниці, за умов, що дозволяють цій Державіучасниці встановити автентичність. Під час здачі на зберігання
ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження цієї Конвенції або приєднання до неї Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй повідомляється про мову
або мови, прийнятні для кожної Держави-учасниці. У термінових випадках і якщо це погоджено Державами-учасницями, запити можуть бути зроблені в усній формі, однак вони мають негайно підтверджуватися в письмово.
15. У запиті про надання взаємної правової допомоги має бути
зазначена:
a) назва запитуючого органу;
b) суть справи та характер розслідування, кримінального
переслідування або судового розгляду, яких стосується запит, а
також назва й функція органу, що здійснює це розслідування,
кримінальне переслідування або судовий розгляд;
c) короткий виклад відповідних фактів, за виключенням прохань про вручення судових документів;
d) опис запитуваної допомоги та детальна інформація про будьяку конкретну процедуру, дотримання якої хотіла б забезпечити
запитуюча Держава-учасниця;
e) по можливості, дані про особу, її місцезнаходження та громадянство; та
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f) мета запитуваних доказів, інформації або заходів.
16. Запитувана Держава-учасниця може запитати додаткову
інформацію, якщо ця інформація є необхідною для виконання запиту відповідно до її внутрішнього права або якщо ця інформація
може полегшити виконання такого запиту.
17. Запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.
18. Тією мірою, якою це можливо й відповідає основоположним принципам внутрішнього права, якщо будь-яка особа знаходиться на території Держави-учасниці й повинна бути
заслухана як свідок або експерт судовими органами іншої
Держави-учасниці, перша Держава-учасниця може, на прохання другої Держави-учасниці, дозволити проведення слухання за
допомогою відеозв'язку, якщо особиста присутність відповідної
особи на території запитуючої Держави-учасниці неможлива чи
небажана. Держави-учасниці можуть домовитися про те, що слухання проводитиметься судовим органом запитуючої Державиучасниці у присутності представників судового органу запитуваної Держави-учасниці.
19. Запитуюча Держава-учасниця не передає й не використовує інформацію або свідчення, надані запитуваною Державоюучасницею, для здійснення розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду, іншого, ніж те (той), яке
(який) зазначено в проханні, без попередньої згоди на це запитуваної Держави-учасниці. Жодне з положень цього пункту не перешкоджає запитуючій Державі-учасниці розкривати в ході провадження ту інформацію або докази, які виправдовують обвинуваченого. У цьому випадку до розкриття інформації або доказів
запитуюча Держава-учасниця повідомляє запитувану Державуучасницю та, якщо одержано таке прохання, проводить консультації із запитуваною Державою-учасницею. Якщо, у виняткових випадках, завчасне повідомлення неможливе, то запитувана
Держава-учасниця негайно повідомляє про таке розкриття запитуваній державі-учасниці.
20. Запитуюча Держава-учасниця може вимагати, щоб запитувана Держава-учасниця зберігала конфіденційність запиту,
за винятком того, що необхідне для виконання самого запиту.
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Якщо запитувана Держава-учасниця не може виконати вимоги
про конфіденційність, вона негайно повідомляє про це запитуючій Державі-учасниці.
21. У взаємній правовій допомозі може бути відмовлено:
a) якщо запит не був поданий відповідно до положень цієї
статті;
b) якщо запитувана Держава-учасниця вважає, що виконання
запиту може завдати шкоди її суверенітету, безпеці, публічному
порядку або іншим життєво важливим інтересам;
c) якщо внутрішнє право запитуваної Держави-учасниці забороняє її органам здійснювати запитувані заходи щодо будь-якого
аналогічного злочину, якби такий злочин був предметом розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду в
межах її юрисдикції;
d) якщо виконання запиту суперечило б правовій системі
запитуваної Держави-учасниці щодо питань взаємної правової
допомоги.
22. Держави-учасниці не можуть відмовляти у виконанні запиту про взаємну правову допомогу лише на тій підставі, що
злочин пов'язаний з податковими питаннями.
23. Будь-яка відмова в наданні взаємної правової допомоги мотивується.
24. Запитувана Держава-учасниця виконує запит про надання взаємної правової допомоги в можливо короткі строки та, наскільки це можливо, цілком враховує будь-які кінцеві строки,
які запропоновані запитуючою Державою-учасницею і які мотивовані, бажано в самому проханні. Держава-учасниця, може
звертатися з обґрунтованими запитами про надання інформації про статус і хід здійснення заходів, яких вживає запитувана Держава-учасниця для задоволення її запиту. Запитувана Держава-учасниця відповідає на обґрунтовані запити запитуючої Держави-учасниці щодо статусу запиту і ходу його виконання. Запитуюча Держава-учасниця оперативно повідомляє
запитувану Державу-учасницю про те, що необхідності в запитуваній допомозі вже немає.
25. Надання взаємної правової допомоги може бути відстрочене запитуючою Державою-учасницею на підставі, перешкоджання розслідуванню, кримінальному переслідуванню або судовому розгляду.
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26. Перед відмовою у виконанні запиту відповідно до частини 21 цієї статті або відстрочки її виконання відповідно до частини 25 цієї статті запитувана Держава-учасниця проводить консультації з запитуючою Державою-учасницею для того, щоб визначити, чи може бути допомога надана в такі строки й на таких
умовах, які запитувана Держава-учасниця вважає необхідними.
Якщо запитуюча Держава-учасниця приймає допомогу на таких
умовах, то вона дотримується цих умов.
27. Без шкоди для застосування частини 12 цієї статті свідок,
експерт чи інша особа, яка, на прохання запитуючою Державиучасниці погоджується свідчити в ході провадження або надавати допомогу в ході розслідування, кримінального переслідування
або судового розгляду на території запитуючої Держави-учасниці
не підлягає кримінальному переслідуванню, взяттю під варту, покаранню або будь-якому іншому обмеженню власної свободи на
цій території у зв'язку з діяльністю, бездіяльністю або засудженням, які стосуються періоду до вибуття з території запитуваної
Держави-учасниці. Дія такої гарантії особистої безпеки припиняється, якщо свідок, експерт або інша особа протягом п'ятнадцяти
послідовних днів або протягом будь-якого погодженого між
Державами-учасницями строку, починаючи з дати, коли такій особі було офіційно повідомлено про те, що її присутності вже не вимагають судові органи, мала можливість залишити територію запитуючої Держави-учасниці, але добровільно залишилося на цій
території або, залишивши її, повернулася назад за власною волею.
28. Звичайні витрати, пов'язані з виконанням запиту, покриваються запитуючою Державою-учасницею, якщо заінтересовані Держави-учасниці не домовилися про інше. Якщо виконання
запиту вимагає чи буде вимагати суттєвих або надзвичайних витрат, до Держави-учасниці проводять консультації з метою визначення умов, на яких буде виконано запит, а також порядку
покриття витрат.
29. Запитувана Держава-учасниця:
a) надає запитуючій Державі-учасниці копії урядових матеріалів, документів або інформацію, які в неї є та які відповідно до її
законодавства відкриті для публічного доступу;
b) може на власний розсуд надавати запитуючій Державіучасниці цілком або частково або з дотриманням таких умов, які
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вона вважає необхідними, копії будь-яких урядових матеріалів,
документів або інформації, які в неї є та які відповідно до її законодавства закриті для публічного доступу.
30. Держави-учасниці розглядають, за необхідності, можливість укладання двосторонніх чи багатосторонніх договорів або досягнення домовленостей, які відповідали б цілям
цієї статті, забезпечували б її дію на практиці і зміцнювали б її
положення.
Стаття 47
Передача кримінального провадження
Держави-учасниці розглядають можливість взаємної передачі
провадження з метою кримінального переслідування у зв'язку зі
злочином, визначеним цією Конвенцією, у випадках, коли така
передача відповідає інтересам здійснення правосуддя, зокрема, у випадках, коли зачіпаються кілька юрисдикцій, з метою
об'єднання кримінальних справ.
Стаття 48
Співробітництво між правоохоронними органами
1. Держави-учасниці тісно співпрацюють одна з одною, діючи відповідно до своїх внутрішніх правових та адміністративних систем, з метою підвищення ефективності правоохоронних
заходів для боротьби зі злочинами, визначеними цією Конвенцією. Держави-учасниці, зокрема, вживають ефективних заходів,
спрямованих на:
a) зміцнення або, в разі необхідності, встановлення каналів
зв'язку між їхніми компетентними органами, установами та
службами для забезпечення безпечного і швидкого обміну інформацією про всі аспекти злочинів, що визначені цією Конвенцією, у тому числі, якщо заінтересовані Держави-учасниці будуть
вважати це за необхідне, зв'язки з іншими видами злочинної
діяльності;
b) співробітництво з іншими Державами-учасницями в проведенні розслідувань справ за злочинами, визначеними цією
Конвенцією, з метою виявлення:
i) місцезнаходження та діяльності осіб, що підозрюються в
участі у таких злочинах, або місцезнаходження інших причетних осіб;
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ii) переміщення доходів або майна здобутих злочинним шляхом;
iii) переміщення майна, знаряддя або інших засобів, які використовувалися або призначалися для використання під час
вчинення злочинів;
c) надання, у відповідних випадках, необхідних предметів або
необхідної кількості речовин з метою проведення експертизи або
розслідування;
d) обмін, у відповідних випадках, з іншими Державамиучасницями інформацією про конкретні засоби й методи, що застосовуються для вчинення злочинів, визначених цією Конвенцією, у тому числі, використання підроблених посвідчень особи,
фальшивих, змінених або підроблених документів та інших засобів для приховання діяльності;
e) сприяння ефективній координації між їхніми компетентними органами, установами та службами й заохочення обміну співробітниками та іншими експертами, у тому числі, за умови укладання заінтересованими Державами-учасницями двосторонніх
договорів або досягнення домовленостей, відрядження співробітників зі зв’язків;
f) обмін інформацією та координація адміністративних та інших заходів, що вживаються у відповідних випадках з метою своєчасного виявлення злочинів, визначених цією Конвенцією.
2. З метою практичного застосування цієї Конвенції Державиучасниці розглядають можливість укладання двосторонніх чи багатосторонніх договорів або досягнення домовленостей про безпосереднє співробітництво між їхніми правоохоронними органами, а в тих випадках, коли такі договори або домовленості вже є,
внесення змін до них. За відсутності таких договорів або домовленостей між заінтересованими Державами-учасницями, які можуть розглядати цю Конвенцію як підставу для взаємного співробітництва між правоохоронними органами у справах щодо злочинів, які визначені цією Конвенцією. У відповідних випадках
Держави-учасниці повною мірою використовують договори або
домовленості, у тому числі механізми міжнародних і регіональних організацій, для розширення співробітництва між своїми
правоохоронними органами.
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3. Держави-учасниці докладають зусиль для співробітництва,
у межах своїх можливостей, з метою протидії визначеним цією
Конвенцією злочинам, що вчиняються з використанням сучасних технологій.
Стаття 49
Спільні розслідування
Держави-учасниці розглядають можливість укладання двосторонніх і багатосторонніх договорів і досягнення домовленостей, на підставі яких у зв'язку зі справами, що є предметом розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду в одній чи кількох державах, заінтересовані компетентні органи можуть створювати спільні слідчі групи. За відсутності таких договорів або домовленостей спільні розслідування можуть
проводитися за окремою для кожного конкретного випадку угодою. Відповідні Держави-учасниці забезпечують повне дотримання суверенітету Держави-учасниці, на території якої проводитиметься таке розслідування.
Стаття 50
Спеціальні методи розслідування
1. З метою ефективної боротьби з корупцією кожна Державаучасниця, тією мірою, якою це допускається основними принципами її правової системи, і за умов, встановлених її внутрішнім правом, вживає, у межах своїх своєї компетенції, таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити проведення її компетентними органами контролю над поставками й, у тих
випадках, коли вона вважає це доречним, використання інших
спеціальних методів розслідування, таких як електронне спостереження або інші форми спостереження, або таємні операції, на
своїй території, а також визнання доказів, зібраних за допомогою
таких методів, в суді.
2. З метою розслідування злочинів, визначених цією Конвенцією, Держави-учасниці докладають зусиль до укладання, у разі
необхідності, відповідних двосторонніх чи багатосторонніх договорів або досягнення домовленостей щодо використання спеціальних методів розслідування в міжнародному співробітництві. Такі договори або домовленості укладаються й виконуються з повним дотриманням принципу суверенної рівності держав і
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реалізуються у суворій відповідності до умов цих договорів або
домовленостей.
3. За відсутності договору чи домовленості, зазначених у частині 2 цієї статті, рішення про використання таких спеціальних
методів міжнародного розслідування приймаються в кожному
окремому випадку й можуть, за необхідності, враховувати фінансові домовленості й договори щодо здійснення юрисдикції заінтересованими Державами-учасницями.
4. Рішення про використання контролю над міжнародними поставками можуть, за згодою заінтересованих Держав-учасниць,
включати такі методи, як перехоплення вантажів або засобів і
зберігання їх недоторканими або їхнє вилучення чи заміну, цілком або частково.

Глава V
Заходи щодо повернення активів
Стаття 51
Загальне положення
Повернення активів відповідно до цієї глави є основоположним принципом цієї Конвенції, і Держави-учасниці мають з цією
метою якнайширше співпрацювати одна з одною й надавати одна
одній допомогу.
Стаття 52
Запобігання переказам доходів,
здобутих злочинним шляхом, та їх виявлення
1. Без шкоди для положень статті 14 цієї Конвенції кожна
Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, відповідно до її внутрішнього права, щоб вимагати від
фінансових установ, на які поширюється її юрисдикція, перевіряти особу клієнтів, вживати обґрунтованих заходів для встановлення особи власників-бенефіціарів коштів, депонованих у великому
розмірі, і вживати більш жорстких заходів контролю щодо рахунків, які намагаються відкрити або які відкриті особами, які мають
або мали значні державні повноваження, членами їхніх сімей і тісно пов'язаними з ними партнерами або від імені будь-яких перерахованих вище осіб. Такі більш жорсткі заходи контролю обґрунтовано покликані виявляти підозрілі операції з метою надання
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інформації про них компетентним органам, і вони не повинні тлумачитись як такі, що перешкоджають або забороняють фінансовим установам вести справи з будь-яким законним клієнтом.
2. З метою сприяння здійсненню заходів, передбачених у частині 1 цієї статті, кожна Держава-учасниця, відповідно до свого
внутрішнього права і, керуючись відповідними ініціативами регіональних, міжрегіональних та міжнародних організацій з протидії відмиванню коштів:
a) надає рекомендації щодо тих категорій фізичних або юридичних осіб, щодо рахунків яких від фінансових установ, на
які поширюється її юрисдикція, очікуватиметься застосування
більш жорстких заходів контролю, щодо видів рахунків й операцій, яким необхідно приділяти особливу увагу, та щодо відповідних заходів щодо відкриття й обслуговування рахунків, а також
ведення звітності по рахунках, яких необхідно вжити щодо таких рахунків; та
b) у відповідних випадках повідомляє фінансовим установам,
на які поширюється її юрисдикція, на запит іншої Державиучасниці або з власної ініціативи, про конкретних фізичних або
юридичних осіб, щодо рахунків яких від таких установ очікуватиметься застосування більш жорстких заходів контролю, на додаток до тих осіб, яких фінансові установи можуть іншим чином
встановити.
3. У контексті пункту «a» частини 2 цієї статті кожна Державаучасниця вживає заходів для забезпечення збереження фінансовими установами протягом відповідного строку, відповідної
звітності щодо рахунків і операцій, до яких причетні особи, зазначені в частині 1 цієї статті, до якої повинна включатися,
як мінімум, інформація, що стосується особи клієнта, а також,
наскільки це можливо, власника-бенефіціара.
4. З метою запобігання переказам доходів, здобутих злочинним
шляхом, визначеним таким відповідно до цієї Конвенції, та їх викриття кожна Держава-учасниця вживає відповідних і ефективних заходів для запобігання, за допомогою своїх регулятивних
і наглядових органів, створенню банків, які не існують фізично
і які не входять до складу будь-якої регульованої державою фінансової групи. Крім того, Держави-учасниці можуть розглядати
можливість встановлення для своїх фінансових установ вимоги
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відмовлятися вступати в кореспондентські банківські відносини
з такими установами або продовжувати такі відносини, а також
утримуватись від встановлення відносин з іноземними фінансовими установами, що дозволяють використання рахунків банками, які не існують фізично або які не входять до складу будь-якої
регульованої державою фінансової групи.
5. Кожна Держава-учасниця розглядає можливість створення, відповідно до свого внутрішнього права, ефективних систем,
які передбачають розкриття фінансової інформації щодо відповідних державних посадових осіб, і встановлює відповідні санкції за недотримання цих вимог. Кожна Держава-учасниця також
розглядає можливість вжиття таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам здійснювати обмін такою інформацією з компетентними органами інших
Держав-учасниць, якщо. це необхідно для розслідування, заявлення прав та вжиття заходів щодо повернення доходів здобутих
злочинним шляхом, визначених цією Конвенцією.
6. Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких заходів, які можуть бути необхідними відповідно до її внутрішнього права, щоб встановити для відповідних державних
посадових осіб, які отримують вигоду або мають право підпису,
або інше повноваження щодо будь-якого фінансового рахунка в
будь-якій іноземній країні, вимогу повідомляти про це відповідним органам і вести належний облік щодо рахунків. Такі заходи
також передбачають застосування відповідних санкцій за невиконання цих вимог.
Стаття 53
Заходи щодо безпосереднього повернення майна
Кожна Держав-учасниця, відповідно до свого внутрішнього
права:
a) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб
дозволити іншій Державі-учасниці подавати до своїх судів цивільні позови про встановлення правової підстави або права власності на майно, придбане в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією Конвенцією;
b) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб
дозволити своїм судам засуджувати тих осіб, які вчинили злочи51

Антикорупційне законодавство України

ни, визначені цією Конвенцією, до виплати компенсації або відшкодування збитків іншій Державі-учасниці, якій було завдано
шкоди в результаті таких злочинів; та
c) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм судам або компетентним органам, під час винесення рішень про конфіскацію, визнавати вимоги іншої Державиучасниці як законного власника майна, придбаного в результаті
вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією Конвенцією.
Стаття 54
Механізми вилучення майна шляхом міжнародного
співробітництва у питаннях конфіскації
1. Кожна Держава-учасниця з метою надання взаємної правової допомоги відповідно до статті 55 цієї Конвенції щодо майна,
придбаного в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією Конвенцією, або використаного під час вчинення злочинів, відповідно до свого внутрішнього права:
a) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб
дозволити своїм компетентним органам виконувати постанови
про конфіскацію, винесені судами іншої Держави-учасниці;
b) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам, у межах їхньої юрисдикції,
виносити постанови про конфіскацію майна іноземного походження шляхом винесення судового рішення у справах за злочинами
про відмивання грошових коштів або такими іншими злочинами,
які можуть підпадати під її юрисдикцію, або шляхом використання інших процедур, дозволених її внутрішнім правом; та
c) розглядає питання про вжиття таких заходів, які можуть
бути необхідними, щоб створити можливість для конфіскації такого майна без винесення вироку в рамках кримінального провадження у справах, якщо злочинець не може бути підданий переслідуванню з причини смерті, переховування або відсутності чи в
інших відповідних випадках.
2. Кожна Держава-учасниця з метою надання взаємної правової допомоги на запит, зроблений на підставі частини 2 статті 55
цієї Конвенції, відповідно до свого внутрішнього права:
a) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб
дозволити своїм компетентним органам заморожувати або накла52
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дати арешт на майно відповідно до постанови про заморожування
або арешт, винесеною судом або компетентним органом запитуючої Держави-учасниці, в якій викладаються обґрунтовані підстави, які дозволяють запитуваній Державі-учасниці вважати, що є
достатні мотиви для вжиття таких заходів і що по відношенню до
цього майна буде в результаті винесено постанову про конфіскацію для цілей пункту «a» частини 1 цієї статті;
b) уживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб
дозволити своїм компетентним органам заморожувати або накладати арешт на майно на підставі запиту, в якому викладаються обґрунтовані підстави, які дозволяють запитуваній Державіучасниці вважати, що є достатні мотиви для вжиття таких заходів і що по відношенню до цього майна буде в результаті винесено постанову про конфіскацію для цілей частини 1 a цієї статті; та
c) розглядає питання про вжиття додаткових заходів, щоб дозволити своїм компетентним органам зберігати майно з метою
конфіскації, наприклад, на підставі іноземної постанови про
арешт або пред'явлення кримінального обвинувачення у зв'язку
з придбанням такого майна.
Стаття 55
Міжнародне співробітництво з метою конфіскації
1. Держава-учасниця, яка одержала від іншої Державиучасниці, під юрисдикцію якої підпадає будь-який злочин, визначений цією Конвенцією, прохання про конфіскацію, зазначене у частині 1 статті 31 цієї Конвенції, доходів, здобутих злочинним шляхом, майна, знаряддя або інших засобів вчинення
злочинів, що знаходяться на її території, у максимальному обсязі, можливому в рамках її внутрішньої правової системи:
a) надсилає цей запит своїм компетентним органам з метою винесення постанови про конфіскацію та, у випадку винесення такої постанови, виконує її; або
b) надсилає своїм компетентним органам постанову про конфіскацію, винесену судом на території запитуючої Державиучасниці, відповідно до частини 1 статті 31 та пункту «a» частини 1 статті 54 цієї Конвенції, з метою її виконання в обсязі, зазначеному в запиті, і в тій мірі, в якій вона стосується доходів, здобутих злочинним шляхом, майна, обладнання або інших засобів
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вчинення злочинів, зазначених у частині 1 статті 31, які знаходяться на території запитуваної Держави-учасниці.
2. Після одержання запиту, надісланого іншою Державоюучасницею, під юрисдикцію якої підпадає будь-який злочин, визначений цією Конвенцією, запитувана Держава-учасниця вживає заходів для виявлення, відстеження, заморожування або арешту доходів, здобутих злочинним шляхом, майна, обладнання або інших засобів вчинення злочинів, зазначених у частині 1
статті 31 цієї Конвенції, з метою подальшої конфіскації, постанову про що виносить або запитуюча Держава-учасниця, або, відповідно до запиту на підставі частини 1 цієї статті, запитувана
Держава-учасниця.
3. Положення статті 46 цієї Конвенції застосовуються з урахуванням відповідних змін до цієї статті. На додаток до інформації,
зазначеної в частині 15 статті 46, запит, надісланий на підставі
цієї статті, повинен містити:
a) щодо запиту, передбаченого в пункті «a» частини 1 цієї статті, – опис майна, що підлягає конфіскації, у тому числі, наскільки це можливо, відомості про місцезнаходження та, якщо це доречно, оціночну вартість майна та виклад фактів, на які посилається запитуюча Держава-учасниця і які достатні для того, щоб
запитувана Держава-учасниця могла вжити заходів для винесення постанови відповідно до свого внутрішнього права;
b) щодо запиту, передбаченого в пункті «b» частини 1 цієї статті, – видана запитуючою Державою-учасницею, юридично чинна копія постанови про конфіскацію, на якій ґрунтується запит,
з викладенням фактів та інформація щодо обсягу запитуваного
виконання постанови, заява, в якій зазначаються заходи, вжиті
запитуючою Державою-учасницею для надіслання відповідного
повідомлення добросовісним третім особам і забезпечення дотримання відповідних правових процедур, а також довідка про те,
що постанова про конфіскацію є остаточною;
c) щодо запиту, передбаченого в частині 2 цієї статті, – виклад
фактів, на які посилається запитуюча Держава-учасниця, та опис
запитуваних заходів, а також за наявності юридично допустима
копія постанови, на якій ґрунтується запит.
4. Рішення та заходи, передбачені в частинах 1 і 2 цієї статті, приймаються запитуваною Державою-учасницею відповідно
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до та з дотриманням положень її внутрішнього права і відповідно до її процесуальних норм або відповідно до будь-яких двосторонніх чи багатосторонніх договорів або домовленостей, якими
вона може бути зв'язана у відносинах з запитуючою Державоюучасницею.
5. Кожна Держава-учасниця передає Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй тексти своїх законів та правил,
які забезпечують реалізацію положень цієї статті, а також в подальшому тексти будь-яких змін до таких законів і правил або
їхній опис.
6. Якщо Держава-учасниця бажає обумовити вжиття заходів,
зазначених у частинах 1 і 2 цієї статті, наявністю відповідного договору, така Держава-учасниця розглядає цю Конвенцію як необхідну і достатню договірно-правову підставу.
7. У співробітництві відповідно до цієї статті може бути також
відмовлено або застережні заходи можуть бути скасовані, якщо
запитувана Держава-учасниця не одержує своєчасно достатніх
доказів або якщо майно має мінімальну вартість.
8. До скасування будь-якого застережного заходу, вжитого
відповідно до цієї статті, запитувана Держава-учасниця, якщо
це можливо, надає запитуючій Державі-учасниці можливість викласти свої обґрунтування на користь продовження застосування такого заходу.
9. Положення цієї статті не повинні тлумачитися як такі, цю
завдають шкоди правам добросовісних третіх осіб.
Стаття 56
Спеціальне співробітництво
Без шкоди для свого внутрішнього права кожна Державаучасниця докладає зусиль для вжиття заходів, які дозволяють їй пересилати, без шкоди для її власного розслідування,
кримінального переслідування або судового розгляду, інформацію про доходи від злочинів, визначені такими відповідно до цієї Конвенції, іншій Державі-учасниці без попереднього запиту, якщо вона вважає, що розкриття такої інформації
може сприяти Державі-учасниці, що одержує її, у порушенні або проведенні розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду або може привести до надіслан55

Антикорупційне законодавство України

ня цією Державою-учасницею запиту на підставі цієї глави
Конвенції.
Стаття 57
Повернення активів та розпорядження ними
1. Держава-учасниця відповідно до положень цієї Конвенції та
свого внутрішнього права розпоряджається майном, конфіскованим нею на підставі статті 31 або статті 55 цієї Конвенції, у тому
числі щодо повернення такого майна його попереднім законним
власникам, відповідно до частини 3 цієї статті.
2. Кожна Держава-учасниця вживає, відповідно до основоположних принципів свого внутрішнього права, таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам повертати конфісковане
майно, коли вони діють на прохання, надіслане іншою Державоюучасницею, відповідно до цієї Конвенції, враховуючи права добросовісних третіх осіб.
3. Відповідно до статей 46 і 55 цієї Конвенції та частин 1 і 2 цієї
статті запитувана Держава-учасниця:
a) у випадку розкрадання державних коштів або відмивання
розкрадених державних коштів, як про це йдеться в статтях 17
і 23 цієї Конвенції, якщо конфіскацію було здійснено відповідно
до статті 55 і на підставі остаточного судового рішення, винесеного в запитуючій Державі-учасниці, причому ця вимога може бути
знята запитуваною Державою-учасницею, – повертає конфісковане майно запитуючій Державі-учасниці;
b) щодо доходів від будь-якого іншого злочину, визначеного
цією Конвенцією, якщо конфіскацію було здійснено відповідно
до статті 55 цієї Конвенції й на підставі остаточного судового рішення, винесеного в запитуючій Державі-учасниці, причому ця
вимога може бути знята запитуваною Державою-учасницею, –
повертає конфісковане майно запитуючій Державі-учасниці,
якщо запитуюча Держава-учасниця обґрунтовано доводить
запитуваній Державі-учасниці своє право власності, яке існувала раніше, на таке конфісковане майно або якщо запитувана Держава-учасниця визнає шкоду, завдану запитуючій
Державі-учасниці, як підставу для повернення конфіскованого майна;
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c) в усіх інших випадках у першочерговому порядку розглядає питання про повернення конфіскованого майна запитуючій
Державі-учасниці, повернення такого майна його попереднім
законним власникам або виплату компенсації потерпілим від
злочину.
4. У відповідних випадках, якщо тільки Держави-учасниці не
приймуть іншого рішення, запитувана Держава-учасниця може
відрахувати обґрунтовані витрати, понесені в ході розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду, які
привели до повернення конфіскованого майна або розпорядження ним відповідно до цієї статті.
5. У відповідних випадках Держави-учасниці можуть окремо
розглянути можливість укладання в кожному окремому випадку
договорів або взаємоприйнятних домовленостей щодо остаточного розпорядження конфіскованим майном.
Стаття 58
Підрозділи для збирання оперативної фінансової інформації
Держави-учасниці співробітничають одна з одною з метою запобігання і боротьби з переказуванням доходів здобутих злочинним шляхом, визначених цією Конвенцією, а також сприяння використанню шляхів і способів вилучення таких доходів і з
цією метою розглядають питання про створення підрозділу для
збирання оперативної фінансової інформації, який нестиме відповідальність за отримання, аналіз та надіслання компетентним
органам повідомлень про підозрілі фінансові операції.
Стаття 59
Двосторонні та багатосторонні договори і домовленості
Держави-учасниці розглядають можливість укладання двосторонніх чи багатосторонніх договорів або досягнення домовленостей для підвищення ефективності міжнародного співробітництва, здійснюваного відповідно до цієї глави Конвенції.

57

Антикорупційне законодавство України

Глава VI
Технічна допомога й обмін інформацією
Стаття 60
Підготовка кадрів і технічна допомога
1. Кожна Держава-учасниця, в межах необхідності, розробляє, здійснює або удосконалює конкретні програми підготовки
персоналу, який несе відповідальність за запобігання корупції та
боротьбу з нею. Подібні навчальні програми можуть стосуватись,
inter alia, таких сфер:
a) ефективних заходів щодо запобігання, виявлення та розслідування корупційних діянь, а також покарання за них і боротьба з ними, у тому числі використання методів збирання доказів і
розслідування;
b) створення потенціалу в галузі розроблення та планування
стратегічної політики протидії корупції;
c) підготовки співробітників компетентних органів з питань
складання прохань про взаємну правову допомогу, які задовольняють вимоги цієї Конвенції;
d) оцінки та зміцнення установ, керування державною службою та керування державними фінансами, у тому числі державними закупівлями та приватним сектором;
e) запобігання переказу доходів, здобутих злочинним шляхом,
визначених цією Конвенцією, а також вилучення таких доходів;
f) виявлення та заморожування операцій з переказування доходів здобутих злочинним шляхом, визначених цією Конвенцією;
g) відстеження переміщення доходів здобутих злочинним
шляхом, визначених цією Конвенцією, та методів, що використовуються для переказу, приховання або утаювання таких доходів;
h) відповідних та ефективних правових й адміністративних
механізмів та методів, які сприяють вилученню доходів, здобутих злочинним шляхом, визначених цією Конвенцією;
i) методи, що використовуються під час захисту потерпілих і
свідків, які співробітничають з судовими органами; та
j) підготовка працівників в галузі національних і міжнародних правил та іноземних мов.
2. Держави-учасниці, з урахуванням своїх можливостей, розглядають питання про надання одна одній найширшої технічної
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допомоги, особливо в інтересах країн, що розвиваються, у зв'язку
з їхніми відповідними планами та програмами боротьби з корупцією, у тому числі матеріальну підтримку та підготовку кадрів у
галузях, зазначених у частині 1 цієї статті, а також підготовку
кадрів і надання допомоги та взаємний обмін відповідним досвідом і спеціальними знаннями, що сприятиме міжнародному співробітництву між Державами-учасницями з питань видачі та взаємної правової допомоги.
3. Держави-учасниці активізують, в міру необхідності, зусилля, спрямовані на максимальне підвищення ефективності практичних і навчальних заходів міжнародних і регіональних організацій та в рамках відповідних двосторонніх і багатосторонніх договорів або домовленостей.
4. Держави-учасниці розглядають можливість сприяння одна
одній, на запит, у проведенні оцінок, вивчення та дослідження
видів, причин, наслідків та збитків. завданих корупцією у своїх
країнах, з метою розроблення, за участю компетентних органів
і суспільства, стратегій і планів дій щодо боротьби з корупцією.
5. Для сприяння вилученню доходів здобутих злочинним шляхом, визначених цією Конвенцією, Держави-учасниці можуть
співробітничати в наданні одна одній імен експертів, які можуть
надавати допомогу в досягненні цієї мети.
6. Держави-учасниці розглядають можливість використання субрегіональних, регіональних та міжнародних конференцій
і семінарів для сприяння співробітництву й технічній допомозі
та стимулюванню обговорення проблем, що становлять взаємний
інтерес, у тому числі особливих проблем і потреб країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою.
7. Держави-учасниці розглядають можливість створення добровільних механізмів з метою надання фінансового сприяння
країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою
щодо застосування цієї Конвенції шляхом здійснення програм і
проектів у галузі технічної допомоги.
8. Кожна Держава-учасниця розглядає можливість здійснення добровільних внесків на потреби Управління Організації
Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності, з метою сприяння
через Управління реалізації програм і проектів, країнам, що розвиваються, для здійснення цієї Конвенції.
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Стаття 61
Збирання та аналіз інформації про корупцію
та обмін такою інформацією
1. Кожна Держава-учасниця розглядає можливість проведення, консультуючись з експертами, аналізу тенденцій в галузі корупції на своїй території, а також умов, в яких здійснюються
корупційні злочин.
2. Держави-учасниці, з метою розроблення, наскільки це можливо, загальних визначень, стандартів і методологій, розглядають можливість розширення статистичних даних, аналітичних
знань щодо корупції та інформації, у тому числі про оптимальні види практики у справі запобігання корупції й боротьби з нею,
та обміну ними через посередництво міжнародних і регіональних
організацій.
3. Кожна Держава-учасниця розглядає можливість здійснення контролю за своєю політикою і за практичними заходами
боротьби з корупцією, а також проведення оцінки їхньої ефективності й дієвості.
Стаття 62
Інші заходи: здійснення цієї Конвенції
шляхом економічного розвитку
й технічної допомоги
1. Держави-учасниці вживають заходів, які сприяють оптимальному здійсненню цієї Конвенції, наскільки це можливо,
шляхом міжнародного співробітництва з урахуванням негативних наслідків корупції для суспільства в цілому, у тому числі для
його сталого розвитку.
2. Держави-учасниці, наскільки це можливо й у координації
одна з одною, а також з міжнародними й регіональними організаціями, докладають конкретних зусиль для:
a) активізації співробітництва на різних рівнях з країнами, що
розвиваються з метою посилення здатності цих країн до запобігання корупції та боротьби за нею;
b) розширення фінансової та матеріальної допомоги з метою
підтримання зусиль країн, що розвиваються, у ефективному недопущенні корупції й боротьби з нею та надання їм допомоги для
успішного здійснення цієї Конвенції;
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c) надання технічної допомоги країнам, що розвиваються, та
країнам з перехідною економікою з метою сприяння задоволенню їхніх потреб у зв'язку зі здійсненням цієї Конвенції. Для цього Держави-учасниці докладають зусиль для регулярного і добровільного внесення коштів на рахунок, конкретно призначений
для цієї мети в механізмі фінансування, створеному Організацій
Об'єднаних Націй. Держави-учасниці можуть також розглянути,
відповідно до свого внутрішнього законодавства та положень цієї
Конвенції, можливість переказування на згаданий вище рахунок
певної частки грошових коштів або відповідної вартості доходів
або майна здобутих злочинним шляхом, конфіскованих на підставі положень цієї Конвенції;
d) заохочення та переконання інших держав і фінансових установ, у відповідних випадках, до приєднання до них у зусиллях,
яких докладають на підставі цієї статті, у тому числі шляхом забезпечення країнам, що розвиваються, проведення більшого обсягу програм підготовки кадрів і сучасного обладнання, з метою
допомогти їм у досягненні цілей цієї Конвенції.
3. Наскільки це можливо, ці заходи не заперечують існуючі зобов'язання щодо іноземної допомоги або інші домовленості
про фінансове співробітництво на двосторонньому, регіональному або міжнародному рівні.
4. Держави-учасниці можуть укладати двосторонні чи багатосторонні договори про матеріально-технічну допомогу, беручи до уваги фінансові домовленості, необхідні для забезпечення ефективності міжнародного співробітництва, передбаченого цією Конвенцією,
а також для запобігання й виявлення корупції таборотьби з нею.

Глава VII
Механізми здійснення
Стаття 63
Конференція Держав-учасниць Конвенції
1. Цим засновується Конференція Держав-учасниць Конвенції
з метою розширення можливостей Держав-учасниць і співробітництва між ними для досягнення цілей, встановлених цією Конвенцією, а також сприяння здійсненню цієї Конвенції та нагляду
за її здійснення.
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2. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй скликає Конференцію Держав-учасниць не пізніше, ніж через рік після набуття чинності цією Конвенцією. Згодом відповідно до правил процедури, що прийняті Конференцією Держав-учасниць,
проводяться чергові наради Конференції.
3. Конференція Держав-учасниць приймає правила-процедури
й правила, які регулюють здійснення видів діяльності, що зазначені у цій статті, у тому числі правила, що стосуються допуску
й участі спостерігачів та оплати витрат, понесених ними під час
здійснення цих видів діяльності.
4. Конференція Держав-учасниць погоджує види діяльності,
процедури та методи роботи для досягнення цілей, викладених у
частині 1 цієї статті, у тому числі:
a) сприяння діяльності Держав-учасниць відповідно до статей
60 і 62 та глав II - V цієї Конвенції, у тому числі шляхом заохочення добровільних внесків;
b) сприяння обміну між Державами-учасницями інформацією
про форми корупції й тенденції в цій галузі, а також про успішні
методи запобігання корупції, боротьби з нею та повернення доходів, здобутих злочинним шляхом, через опублікування відповідної інформації, визначеної в цій статті;
c) співробітництво з відповідними міжнародними й регіональними організаціями та механізмами, а також неурядовими організаціями;
d) належне використання відповідної інформації, підготовленої іншими міжнародними й регіональними механізмами з
метою запобігання корупції та боротьби з нею, для уникнення
зайвого дублювання роботи;
e) періодичний розгляд питання про виконання цієї Конвенції
її Державами-учасницями;
f) внесення рекомендацій, які стосуються вдосконалення цієї
Конвенції та її здійснення;
g) врахування потреб Держав-учасниць у технічній допомозі у зв'язку з виконанням цієї Конвенції та внесення рекомендацій щодо будь-яких дій, які вона може вважати необхідними у
зв'язку з цим.
5. Для цілей частини 4 цієї статті Конференція Держав-учасниць одержує необхідні відомості про заходи, вжиті Державами62
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учасницями в ході виконання цієї Конвенції, про труднощі, на
які вони при цьому натрапили, на підставі наданої ними інформації й через посередництво додаткових механізмів нагляду, які
можуть створюватися Конференцією Держав-учасниць.
6. Кожна Держава-учасниця надає Конференції Державучасниць інформацію про свої програми, плани та практику,
а також про законодавчі й адміністративні заходи, спрямовані на виконання цієї Конвенції, як це необхідно Конференції
Держав-учасниць. Конференція Держав-учасниць вивчає питання про найефективніші шляхи одержання такої інформації та прийняття на її підставі відповідних рішень, у тому числі, інформацію, одержану від Держав-учасниць і від компетентних міжнародних організацій. Можуть бути розглянуті
також матеріали, одержані від відповідних неурядових організацій, належним чином акредитованих відповідно до процедур, які визначатимуться рішенням Конференції Державучасниць.
7. На підставі частин 4 - 6 цієї статті Конференція Державучасниць, якщо вона вважатиме за необхідне, засновує будьякий відповідний механізм або орган з метою сприяння ефективному здійсненню Конвенції.
Стаття 64
Секретаріат
1. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй забезпечує необхідне секретарське обслуговування Конференції
Держав-учасниць Конвенції.
2. Секретаріат:
a) надає Конференції Держав-учасниць допомогу в діяльності, про яку йдеться в статті 63 цієї Конвенції, а також забезпечує необхідним обслуговуванням сесії Конференції Державучасниць;
b) на запит, надає Державам-учасницям допомогу в наданні
інформації Конференції Держав-учасниць, як це передбачено в
частинах 5 і 6 статті 63 цієї Конвенції; та
c) забезпечує необхідну координацію з секретаріатами інших
відповідних міжнародних і регіональних організацій.
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Глава VIII
Заключні положення
Стаття 65
Здійснення Конвенції
1. Кожна Держава-учасниця вживає, відповідно до основоположних принципів свого внутрішнього права, необхідних заходів, законодавчих й адміністративних, для забезпечення виконання своїх зобов'язань за цією Конвенцією.
2. Кожна Держава-учасниця може вживати суворіших заходів
для запобігання корупції та боротьби з нею, ніж ті, що передбачені цією Конвенцією.
Стаття 66
Врегулювання спорів
1. Держави-учасниці докладають зусиль для врегулювання
спорів щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції шляхом
переговорів.
2. Будь-який спір між двома чи більше Державами-учасницями
щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції, який не може бути
врегульований шляхом переговорів протягом обґрунтованого строку, передається на запит однієї з цих Держав-учасниць на арбітражний розгляд. Якщо протягом шести місяців з моменту запиту про арбітраж ці Держави-учасниці не зможуть домовитися про його організацію, будь-яка з цих Держав-учасниць може передати спір до Міжнародного Суду, звернувшись із заявою відповідно до Статуту Суду.
3. Кожна Держава-учасниця може під час підписання, ратифікації, прийняття або затвердження цієї Конвенції або під час приєднання до неї заявити про те, що вона не вважає себе зв'язаною
положеннями частини 2 цієї статті. Інші Держави-учасниці
не зв'язані положеннями частини 2 цієї статті щодо будь-якої
Держави-учасниці, яка зробила таке застереження.
4. Держава-учасниця, яка зробила застереження відповідно
до частини 3 цієї статті, може будь-коли зняти це застереження шляхом надіслання повідомлення Генеральному секретареві
Організації Об'єднаних Націй.
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Стаття 67
Підписання, ратифікація, прийняття,
затвердження та приєднання
1. Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами з
9 до 11 грудня 2003 року в Мериді, Мексика, а потім у Центральних установах Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку до
9 грудня 2005 року.
2. Ця Конвенція також відкрита для підписання регіональними організаціям економічної інтеграції за умови, що принаймні
одна з держав-учасниць такої організації підписала цю Конвенцію відповідно до частини 1 цієї статті.
3. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття
або затвердження здаються на зберігання Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй. Регіональна організація економічної інтеграції може здати на зберігання свою ратифікаційну грамоту або документ про прийняття або затвердження, якщо
принаймні одна з її держав-членів вчинила так само. Цією ратифікаційною грамотою або документом про прийняття або затвердження і така організація повідомляє про сферу своєї компетенції щодо питань, врегульованих цією Конвенцією. Така організація також повідомляє депозитарію про будь-яку відповідну зміну
сфери своєї компетенції.
4. Ця Конвенція відкрита для приєднання будь-якої держави чи будь-якої регіональної організації, економічної інтеграції, принаймні одна з держав-членів якої є Учасницею цієї
Конвенції. Документи про приєднання здаються на зберігання
Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй. Під час
приєднання регіональна організація економічної інтеграції повідомляє про сферу своєї компетенції щодо питань, врегульованих
цією Конвенцією. Така організація також повідомляє депозитарію про будь-яку відповідну зміну сфери своєї компетенції.
Стаття 68
Набуття чинності
1. Ця Конвенція набирає чинності на дев’яностий день після
дати здачі на зберігання тридцятої ратифікаційної грамоти або
документа про прийняття, затвердження або приєднання. Для
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цілей цієї частини Конвенції будь-яка така грамота або документ, здані на зберігання регіональною організацією економічної
інтеграції, не розглядаються як додаткові до грамот або документів, що здані на зберігання державами-членами такої організації.
2. Для кожної держави або регіональної організації економічної інтеграції, які ратифікують, приймають або затверджують
цю Конвенцію або приєднуються до неї після здачі на зберігання
тридцятої ратифікаційної грамоти або документа про такі дії, ця
Конвенція набирає чинності на тридцятий день після дати здачі
на зберігання такою державою або організацією відповідної грамоти або документа або в дату набрання чинності цієї Конвенції
відповідно до частини 1 цієї статті в залежності від того, що настає пізніше.
Стаття 69
Зміни
1. Після закінчення строку п’яти років після набрання чинності цією Конвенцією Держава-учасниця може запропонувати зміну
й надіслати її Генеральному секретареві Організації Об’єднаних
Націй, який потім пересилає запропоновану зміну Державамучасницям і Конференції Держав-учасниць Конвенції з метою
розгляду цієї пропозиції та прийняття рішення щодо нього. Конференція Держав-учасниць докладає всіх зусиль для досягнення консенсусу щодо кожної зміни. Якщо всі зусилля щодо досягнення консенсусу були вичерпані, і згоди не було досягнуто, то,
як крайній засіб, для прийняття зміни необхідна більшість у дві
третини голосів Держав-учасниць, які присутні й беруть участь
у голосуванні на засіданні Конференції Держав-учасниць.
2. З питань, що входять до їхньої компетенції, регіональні організації економічної інтеграції здійснюють своє право голосу
відповідно до цієї статті, маючи число голосів, рівне числу їхніх
держав-членів, які є Учасницями цієї конвенції. Такі організації
не здійснюють свого права голосу, якщо їхні держави-члени здійснюють своє право голосу, і навпаки.
3. Зміна, прийнята відповідно до частини 1 цієї статті, підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню Державамиучасницями.
4. Зміна, прийнята відповідно до частини 1 цієї статті, набу66
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ває чинності щодо Держави-учасниці через дев’яносто днів після
дати здачі нею на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй ратифікаційної грамоти або документа про
прийняття чи затвердження такої зміни.
5. Коли зміна набуває чинності, вона стає обов’язковою для
всіх Держав-учасниць, які висловили згоду на її обов’язковість.
Інші Держави-учасниці продовжують бути зв’язаними положеннями цієї Конвенції та будь-якими змінами, які вони раніше ратифікували, прийняли або затвердили.
Стаття 70
Денонсація
1. Держава-учасниця може денонсувати цю Конвенцію шляхом надіслання письмового повідомлення Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй. Така денонсація набирає чинності після закінчення одного року після дати одержання повідомлення Генеральним секретарем.
2. Регіональна організація економічної інтеграції перестає
бути учасницею цієї Конвенції, коли всі її держави-члени денонсували цю Конвенцію.
Стаття 71
Депозитарій та мови
1. Депозитарієм цієї Конвенції призначається Генеральний
секретар Організації Об’єднаних Націй.
2. Оригінал цієї Конвенції, англійський, арабський, іспанський, китайський, російський та французький тексти якої є
рівно автентичними, здається на зберігання Генеральному секретареві Організації Об’єднаних Націй.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижчепідписані, належним чином
уповноважені на те представники, підписали цю Конвенцію.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Цивільної конвенції
про боротьбу з корупцією
Верховна Рада України постановляє:
Цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією, підписану від
імені України 4 листопада 1999 року в м. Страсбурзі, ратифікувати (додається).
Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
16 березня 2005 року
N 2476-IV
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ЦИВІЛЬНА КОНВЕНЦІЯ
про боротьбу з корупцією
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.11.99 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 16.03.2005 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 01.01.2006 р.
Офіційний переклад.
Преамбула
Держави-члени Ради Європи, інші держави та Європейське
Співтовариство, які підписали цю Конвенцію,
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами,
усвідомлюючи важливість зміцнення міжнародного співробітництва у галузі боротьби із корупцією,
наголошуючи, що корупція є однією із найнебезпечніших загроз правопорядку, демократії, правам людини, чесності та соціальній справедливості і що вона перешкоджає економічному розвиткові та загрожує належному і справедливому функціонуванню країн із ринковою економікою,
визнаючи, що корупція має негативні фінансові наслідки для
громадян, компаній і держав, а також для міжнародних установ,
переконані, що цивільне право обов'язково має сприяти боротьбі із корупцією шляхом надання особам, яким заподіяно
шкоду, можливості отримати справедливу компенсацію,
посилаючись на висновки та резолюції Дев'ятнадцятої (Мальта, 1994 рік), Двадцять Першої (Чеська Республіка, 1997 рік) і
Двадцять Другої (Молдова, 1999 рік) конференцій міністрів юстиції європейських країн,
беручи до уваги Програму дій проти корупції, ухвалену Комітетом міністрів у листопаді 1996 року,
беручи також до уваги обгрунтування можливості розробки
конвенції про цивільно-правові засоби отримання компенсації
за шкоду, заподіяну внаслідок корупційних дій, яке було затверджене Комітетом міністрів у лютому 1997 року,
зважаючи на резолюцію (97) 24, яка стосується 20 керівних
принципів боротьби із корупцією та яку Комітет міністрів ухвалив у листопаді 1997 року на своєму 101-му засіданні, на резолюцію (98) 7, яка дозволяє укладення часткової та розширеної
угоди про створення «Групи держав проти корупції (ГРЕКО)»
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та яку Комітет міністрів ухвалив у травні 1998 року на своєму
102-му засіданні, а також на резолюцію (99) 5, якою створюється
ГРЕКО та яку було ухвалено 1 травня 1999 року,
посилаючись на Заключну декларацію та План дій, ухвалені главами держав і урядів держав-членів Ради Європи на їхньому Другому засіданні у Страсбурзі у жовтні 1997 року, домовились про таке:

Глава I.
Заходи, яких необхідно вжити на національному рівні
Стаття 1.
Мета
Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві ефективні засоби правового захисту осіб, яким заподіяно
шкоду внаслідок корупційних дій, з метою надання таким особам
можливості захищати свої права та інтереси, включаючи можливість отримання компенсації за заподіяну шкоду.
Стаття 2.
Визначення корупції
Для цілей цієї Конвенції «корупція» означає прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара
чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання, які порушують належне виконання будь-якого обов'язку
особою, що отримує хабара, неправомірну вигоду чи можливість
мати таку вигоду, або поведінку такої особи.
Стаття 3.
Компенсація за заподіяну шкоду
1. Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві для осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок корупційних
дій, право на порушення судової справи з метою отримання повної компенсації за заподіяну шкоду.
2. Така компенсація може охоплювати матеріальні збитки,
втрачену вигоду та немайнову шкоду.
Стаття 4.
Відповідальність
1. Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві такі умови компенсації заподіяної шкоди:
70

Антикорупційне законодавство України

i) вчинення відповідачем особисто або з його дозволу корупційної дії чи невжиття ним розумних заходів для запобігання
вчиненню корупційної дії;
ii) заподіяння шкоди позивачу; та
iii) наявність причинного зв'язку між корупційною дією та
заподіяною шкодою.
2. Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві групову відповідальність для випадків, коли у заподіянні
шкоди внаслідок однієї і тієї самої корупційної дії є винними декілька відповідачів.
Стаття 5.
Відповідальність держави
Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві для осіб, яким державні посадові особи під час виконання своїх службових обов’язків заподіяли шкоду корупційними діями,
належні процедури отримання компенсації від держави чи, у випадку недержавних установ, від керівних органів таких установ.
Стаття 6.
Контрибутивна вина
Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві зменшення чи відмову у компенсації з урахуванням усіх обставин, якщо позивач через його власну помилку сприяв завданню шкоди чи її посиленню.
Стаття 7.
Позовна давність
1. Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві, що позовна давність для компенсації заподіяної шкоди
становить не менше трьох років від дня, коли особа, якій було заподіяно шкоду, дізналася чи обгрунтовано могла знати про заподіяння шкоди або про здійснення корупційної дії та про особистість винної особи. Проте суд не розглядає такий позов після
закінчення позовного строку тривалістю не менше десяти років
від дня здійснення корупційної дії.
2. Закони Сторін, які регулюють переривання та зупинення
перебігу давності, застосовуються, у разі необхідності, до строків
позовної давності, передбачених у пункті 1.
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Стаття 8.
Дійсність угод
1. Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві, що угоди чи їхні положення, які передбачають корупцію, вважаються такими, що не мають сили.
2. Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві, що всі сторони будь-якої угоди, чия домовленість була
порушена тією чи іншою корупційною дією, мають право звертатися до суду із проханням про визнання такої угоди недійсною
без порушення їхнього права вимагати компенсації заподіяної
шкоди.
Стаття 9.
Захист працівників
Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві належний захист проти будь-якої необгрунтованої санкції
щодо працівників, які мають достатні підстави підозрювати корупцію та які добросовісно доповідають про свої підозри відповідальним особам або компетентним органам.
Стаття 10.
Рахунки та аудит
1. Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві будь-які заходи, що необхідні для чіткого складання
суб'єктами економічної діяльності річних звітів і отримання дійсної та вірогідної інформації про фінансовий стан суб'єкта економічної діяльності.
2. З метою запобігання корупційним діям кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві необхідність підтвердження аудиторами, що річні звіти містять дійсну та вірогідну інформацію про фінансовий стан суб'єкта економічної
діяльності.
Стаття 11.
Збирання доказів
Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві ефективні процедури збирання доказів під час цивільного
провадження у справі про корупцію.
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Стаття 12.
Тимчасові заходи
Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві такі судові розпорядження, які необхідні для збереження
прав і інтересів сторін під час цивільного провадження у справі
про корупцію.

Глава II.
Міжнародне співробітництво
та контроль за виконанням
Стаття 13.
Міжнародне співробітництво
Сторони здійснюють ефективне співробітництво у питаннях,
які стосуються цивільного провадження у справах про корупцію,
і особливо вручення документів, збирання доказів в інших країнах, юрисдикції, визнання та виконання рішень судових органів іноземних країн і судових витрат, згідно із положеннями відповідних міжнародних документів про міжнародне співробітництво у цивільних і комерційних справах, Сторонами яких вони є,
а також відповідно до їхнього внутрішнього законодавства.
Стаття 14.
Контроль за виконанням
Контроль за виконанням цієї Конвенції Сторонами здійснює
Група держав проти корупції (ГРЕКО).

Глава III.
Прикінцеві положення
Стаття 15.
Підписання та набрання чинності
1. Цю Конвенцію відкрито для підписання державами-членами
Ради Європи, державами, які не є членами Ради, але які брали
участь у розробці Конвенції, та Європейським Співтовариством.
2. Вона підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню.
Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради
Європи.
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3. Ця Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку
чотирнадцять держав, які її підписали, висловили свою згоду на
обов'язковість для них Конвенції відповідно до положень пункту 2. Будь-яка держава, що підписала Конвенцію і що не є членом
Групи держав проти корупції (ГРЕКО) на час ратифікації, прийняття чи затвердження, автоматично стає членом Групи у день
набрання цією Конвенцією чинності.
4. Стосовно будь-якої держави, що підписала Конвенцію та що
висловлюватиме свою згоду на обов'язковість для неї Конвенції
після набрання нею чинності, ця Конвенція набирає чинності в
перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного
періоду від дати висловлення нею своєї згоди про обов'язковість
для неї Конвенції відповідно до положень пункту 2. Будь-яка держава, що підписала Конвенцію і що не є членом Групи держав
проти корупції (ГРЕКО) на час ратифікації, прийняття чи затвердження, автоматично стає членом Групи у день набрання цією
Конвенцією чинності стосовно такої держави.
5. Будь-які конкретні умови участі Європейського Співтовариства у Групі держав проти корупції (ГРЕКО) визначаються у
разі необхідності за спільною згодою із Європейським Співтовариством.
Стаття 16.
Приєднання до Конвенції
1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міністрів
Ради Європи після консультацій із учасниками Конвенції може
запропонувати будь-якій державі, яка не є членом Ради і яка не
брала участі у розробці Конвенції, приєднатися до цієї Конвенції у рішенні, що приймається більшістю голосів, передбаченою
у статті 20d Статуту Ради Європи, і одностайним голосуванням
представників Сторін, які мають право засідати в Комітеті.
2. Стосовно будь-якої держави, що приєдналася до цієї Конвенції, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає
після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання документа про приєднання Генеральному секретарю Ради Європи. Будь-яка держава, що приєдналася до цієї Конвенції, автоматично стає членом ГРЕКО, якщо вона на час приєднання ще
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не є таким членом, у день набрання цією Конвенцією чинності
стосовно такої держави.
Стаття 17.
Застереження
Жодні застереження стосовно будь-якого положення цієї
Конвенції не дозволяються.
Стаття 18.
Територіальне застосування
1. Будь-яка держава чи Європейське Співтовариство під час
підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти
або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію (території), до якої застосовуватиметься ця Конвенція.
2. Будь-яка Сторона може в будь-який інший час після цього
заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи поширити
дію цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, визначену в цій
заяві. Щодо такої території Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх
пунктів, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути відкликана шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання такого повідомлення Генеральним
секретарем.
Стаття 19.
Відношення до інших документів і угод
1. Ця Конвенція не зашкоджує правам та зобов'язанням, що
випливають із міжнародних багатосторонніх документів, які стосуються спеціальних питань.
2. Сторони цієї Конвенції можуть укладати між собою двосторонні чи багатосторонні угоди з питань, що розглядаються у Конвенції, з метою доповнення чи посилення її положень або сприяння застосуванню принципів, закріплених у ній, чи без шкоди для цілей та принципів цієї Конвенції вони можуть дотримуватися певних правил з цього питання в рамках спеціальної
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системи, яка є обов'язковою на час відкриття цієї Конвенції для
підписання.
3. Якщо дві чи більше Сторін вже уклали угоду чи договір стосовно якогось з питань, що розглядаються у цій Конвенції, або в
інший спосіб встановили свої стосунки щодо цього питання, вони
мають право застосовувати таку угоду чи такий договір або відповідним чином регулювати такі стосунки замість цієї Конвенції.
Стаття 20.
Поправки
1. Поправки до цієї Конвенції можуть пропонуватися будьякою Стороною, і вони надсилаються Генеральним секретарем
Ради Європи державам-членам Ради Європи, державам, які не
є членами Ради, але які брали участь у розробці цієї Конвенції,
Європейському Співтовариству, а також будь-якій державі, яка
приєдналася до Конвенції або якій було запропоновано приєднатися до неї відповідно положень статті 16.
2. Будь-яка поправка, що її запропонувала та чи інша Сторона, надсилається Європейському комітетові із правового співробітництва (ЄКПС), який подає Комітетові міністрів свій висновок
щодо запропонованої поправки.
3. Комітет міністрів розглядає запропоновану поправку та висновок, поданий Європейським комітетом із правового співробітництва (ЄКПС), і після консультацій із Сторонами Конвенції, які
не є членами Ради Європи, може прийняти таку поправку.
4. Текст будь-якої поправки, прийнятої Комітетом міністрів
відповідно до пункту 3 цієї статті, надсилається Сторонам для
прийняття.
5. Будь-яка поправка, прийнята відповідно до пункту 3 цієї статті, набирає чинності на тридцятий день від дати, на яку всі Сторони поінформували Генерального секретаря про її прийняття ними.
Стаття 21.
Врегулювання спорів
1. Європейський комітет із правового співробітництва (ЄКПС)
Ради Європи постійно інформується про тлумачення та застосування цієї Конвенції.
2. У разі виникнення між Сторонами спору щодо тлумачення чи застосування цієї Конвенції такі Сторони намагаються
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врегулювати спір шляхом переговорів або будь-яким іншим мирним шляхом на їхній вибір, включаючи подання спору на розгляд
Європейського комітету із правового співробітництва (ЄКПС), арбітражного суду, рішення якого є обов'язковими для Сторін, або
Міжнародного Суду за згодою відповідних Сторін.
Стаття 22.
Денонсація
1. Будь-яка Сторона може в будь-який час денонсувати цю
Конвенцію шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я
Генерального секретаря Ради Європи.
2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.
Стаття 23.
Повідомлення
Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави-члени
Ради, будь-які інші держави, які підписали цю Конвенцію, та
Сторони Конвенції про:
a) будь-яке підписання;
b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або
будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєднання;
c) будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно до статей 15 та 16;
d) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення,
які стосуються цієї Конвенції.
На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те
уповноважені представники підписали цю Конвенцію.
Вчинено у Страсбурзі четвертого дня листопада місяця 1999 року
англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є
однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи
надсилає засвідчені копії цієї Конвенції кожній державі-члену
Ради Європи, державам, які не є членами Ради, але які брали
участь у розробці цієї Конвенції, Європейському Співтовариству,
а також будь-якій державі, якій було запропоновано приєднатися до Конвенції.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Кримінальної конвенції
про боротьбу з корупцією

Верховна Рада України постановляє:
1. Ратифікувати Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією, підписану від імені України 27 січня 1999 року в м.
Страсбурзі (додається), з такою заявою:
до статті 29:
Центральними органами, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 1 статті 29 Конвенції, є Міністерство юстиції
України (щодо запитів судів) і Генеральна прокуратура України
(щодо запитів органів досудового слідства).
2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо відповідальності за корупційні правопорушення у зв'язку з
ратифікацією Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією.
Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
18 жовтня 2006 року
N 252-V
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КРИМІНАЛЬНА КОНВЕНЦІЯ
про боротьбу з корупцією

Преамбула
Держави-члени Ради Європи та інші держави, які підписали
цю Конвенцію,
враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами,
визнаючи важливість активізації співробітництва між іншими державами, що підписали цю Конвенцію,
переконані у необхідності здійснювати у невідкладному порядку спільну кримінальну політику, спрямовану на захист суспільства від корупції, включаючи ухвалення відповідних законодавчих актів і вжиття превентивних заходів,
наголошуючи, що корупція загрожує правопорядку, демократії та правам людини, руйнує належне управління, чесність та
соціальну справедливість, перешкоджає конкуренції та економічному розвиткові і загрожує стабільності демократичних
інститутів і моральним засадам суспільства,
вважаючи, що ефективна боротьба із корупцією вимагає розширення, активізації та поліпшення міжнародного співробітництва у кримінальних справах,
вітаючи останні події, які ще більше поглиблюють на міжнародному рівні розуміння та співробітництво у справі боротьби із
корупцією, включаючи заходи Організації Об'єднаних Націй,
Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Всесвітньої організації торгівлі, Організації американських держав, ОЕСР і Європейського союзу,
беручи до уваги Програму дій проти корупції, ухвалену Комітетом міністрів Ради Європи у листопаді 1996 року, на виконання рекомендацій Дев'ятнадцятої Конференції міністрів юстиції
європейських країн (Валлетта, 1994 рік),
відзначаючи у цьому зв'язку важливість участі держав, які
не є членами Ради Європи, у діяльності Ради, спрямованій проти корупції, а також вітаючи їхній цінний внесок у здійснення
Програми дій проти корупції,
відзначаючи також, що у резолюції N 1, ухваленій на їхній
Двадцять першій Конференції (Прага, 1977 рік), міністри юстиції європейських країн рекомендували якнайскоріше здійснити
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Програму дій проти корупції та запропоновували, зокрема якнайскоріше укласти кримінальну конвенцію, яка передбачала б
скоординоване визнання правопорушень, пов'язаних із корупцією, злочинними, посилення співробітництва у галузі кримінального переслідування таких правопорушень, а також ефективний
механізм для подальших дій, відкритий для держав-членів і держав, які не є членами Ради, на рівних засадах,
беручи до уваги, що глави держав і урядів держав-членів Ради
Європи з нагоди їхньої другої зустрічі, що відбулася у Страсбурзі 10 - 11 жовтня 1997 року, вирішили шукати спільні шляхи подолання ризиків, які створює зростання корупції, та ухвалили
План дій, у якому Комітетові міністрів, крім іншого, доручається
забезпечити якнайскорішу розробку міжнародно-правових документів відповідно до Програми дій проти корупції з метою розвитку співробітництва у галузі боротьби із корупцією, включаючи
її зв'язки із організованою злочинністю та відмиванням грошей,
враховуючи також, що у резолюції (97) 24, яка стосується 20 керівних принципів боротьби із корупцією та яку Комітет міністрів
ухвалив 6 листопада 1997 року на своєму 101-му засіданні, підкреслюється необхідність якнайскорішої розробки міжнародноправових документів відповідно до Програми дій проти корупції,
з огляду на прийняття Комітетом міністрів на своєму 102-му
засіданні 4 травня 1998 року резолюції (98) 7, що дозволяє укладення часткової та розширеної угоди про створення «Групи держав проти корупції (ГРЕКО)», яка спрямовуватиме свою діяльність на розширення можливостей її членів у галузі боротьби із
корупцією шляхом здійснення контролю за виконанням ними
своїх зобов'язань у цій галузі,
погодились про таке:

Глава I
Використання термінів
Стаття 1
Використання термінів
Для цілей цієї Конвенції:
a) вираз «посадова особа» тлумачиться за змістом визначення
«державного службовця», «публічної посадової особи», «мера»,
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«міністра» чи «судді» у національному законодавстві та у кримінальному праві держави, де відповідна особа виконує такі
функції;
b) термін «суддя», наведений у підпункті (a) вище, включає
обвинувачів і осіб, які обіймають судові посади;
c) у випадку судового переслідування державної посадової особи іншої держави переслідуюча держава може застосовувати визначення державної посадової особи тільки у тій мірі, у якій це
визначення сполучне із її національним законодавством;
d) «юридична особа» означає будь-яке утворення, яке має такий статус за діючим національним законодавством, за винятком
держав або інших державних органів, які здійснюють державні
повноваження, та міждержавних міжнародних організацій.

Глава II
Заходи, яких необхідно вжити на національному рівні
Стаття 2
Дача хабара національним державним посадовим особам
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями у разі їхнього умисного вчинення обіцяння, пропонування чи дачі будьякою особою прямо чи опосередковано будь-якої неправомірної
вигоди будь-яким державним посадовим особам Сторони, для
них особисто чи для інших осіб, з метою заохочення їх до виконання чи невиконання наданих їм повноважень.
Стаття 3
Одержання хабара національними державними
посадовими особами
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями у разі їхнього умисного вчинення вимагання чи одержання будь-якими
державними посадовими особами Сторони прямо чи опосередковано будь-якої неправомірної вигоди, для них особисто чи для інших осіб, або прийняття пропозиції чи обіцянки такої вигоди з
метою виконання чи невиконання наданих їм повноважень.
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Стаття 4
Хабарництво членів національних представницьких органів
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями дій, згаданих у статтях 2 і 3, якщо вони вчиняються будь-якою особою,
що є членом будь-якого національного представницького органу,
який здійснює законодавчі або виконавчі повноваження.
Стаття 5
Хабарництво іноземних державних посадових осіб
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями дій, згаданих у статтях 2 і 3, якщо вони вчиняються державною посадовою особою будь-якої іншої держави.
Стаття 6
Хабарництво членів іноземних представницьких органів
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями дій, згаданих у статтях 2 і 3, якщо вони вчиняються будь-якою особою,
що є членом будь-якого представницького органу, який здійснює законодавчі або виконавчі повноваження у будь-якій іншій
державі.
Стаття 7
Дача хабара у приватному секторі
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями у разі їхнього умисного вчинення під час здійснення підприємницької діяльності обіцяння, пропонування чи дачі прямо чи опосередковано будь-якої неправомірної вигоди будь-яким особам, які обіймають керівні посади у приватних підприємствах або працюють
на них у будь-якій якості, для них особисто чи для інших осіб, з
метою заохочення їх до виконання чи невиконання наданих їм
повноважень на порушення їхніх обов'язків.
82

Антикорупційне законодавство України

Стаття 8
Одержання хабара у приватному секторі
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями у разі їхнього умисного вчинення під час здійснення підприємницької
діяльності вимагання чи одержання прямо чи опосередковано
будь-якими особами, які обіймають керівні посади у приватних
підприємствах або працюють на них у будь-якій якості, будь-якої
неправомірної вигоди чи обіцянки такої вигоди для них особисто чи для інших осіб або прийняття пропозиції чи обіцянки такої
вигоди з метою заохочення їх до виконання чи невиконання наданих їм повноважень на порушення їхніх обов'язків.
Стаття 9
Хабарництво посадових осіб міжнародних організацій
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями дій, згаданих у статтях 2 і 3, якщо вони вчиняються будь-якою посадовою особою чи іншим контрактним співробітником, за змістом
положень про персонал, будь-якої міждержавної міжнародної чи
наднаціональної організації чи органу, членом якого є відповідна Сторона, та будь-якою відрядженою чи невідрядженою особою, яка здійснює повноваження, що відповідають повноваженням таких посадових осіб або співробітників.
Стаття 10
Хабарництво членів міжнародних парламентських асамблей
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями дій, згаданих у статті 4, якщо вони вчиняються будь-якими членами
парламентських асамблей міжнародних або наднаціональних організацій, членом яких є відповідна Сторона.
Стаття 11
Хабарництво суддів і посадових осіб міжнародних судів
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів, які
можуть бути необхідними для визнання у своєму національному
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законодавстві кримінальними правопорушеннями дій, згаданих
у статтях 2 і 3, якщо вони вчиняються будь-якими особами, що
обіймають судові посади, або посадовими особами будь-якого
міжнародного суду, юрисдикцію якого визнала відповідна
Сторона.
Стаття 12
Зловживання впливом
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями у разі їхнього умисного вчинення обіцяння, пропонування чи дачі прямо або опосередковано будь-якої неправомірної вигоди будь-якій
особі, яка заявляє чи підтверджує, що вона може за винагороду зловживати впливом на прийняття рішень будь-якою особою,
згаданою у статтях 2, 4 - 6 і 9 - 11, незалежно від того, що така неправомірна вигода призначена для неї особисто чи для іншої особи, а також вимагання, одержання або прийняття пропозиції чи
обіцянки такої вигоди у винагороду за такий вплив незалежно
від того, чи такий вплив дійсно здійснюється, чи призводить до
бажаного результату.
Стаття 13
Відмивання доходів, отриманих від злочинів,
пов'язаних із корупцією
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями дій, що
згадуються у пунктах 1 і 2 статті 6 Конвенції Ради Європи про
відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних
злочинним шляхом (ETS 141), на умовах, наведених у цих пунктах, якщо головне правопорушення охоплює будь-яке із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 2 - 12 цієї Конвенції, при тому розумінні, що відповідна Сторона не зробила застереження чи заяви стосовно цих правопорушень або не вважає
такі правопорушення тяжкими для цілей свого законодавства,
що стосується відмивання грошей.
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Стаття 14
Фінансові злочини
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві такими, що підлягають кримінальному чи
іншому покаранню, нижченаведені умисні дії чи бездіяльність з
метою вчинення, приховування чи маскування правопорушень,
згаданих у статтях 2 - 12, якщо Сторона не зробила відповідного
застереження чи відповідної заяви:
a) виписування чи використання рахунку або будь-якого іншого облікового документа чи запису, що містить недостовірну чи
неповну інформацію;
b) незаконне неоформлення запису про сплату.
Стаття 15
Співучасть
Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів,
які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями допомогу у вчиненні чи підбурювання до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених цією Конвенцією.
Стаття 16
Імунітет
Положення цієї Конвенції не зашкоджують положенням будьякого договору, протоколу чи статуту, а також їхнім правоустановчим нормам у тому, що стосується позбавлення імунітету.
Стаття 17
Юрисдикція
1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання у своєму національному законодавстві підсудними кримінальні правопорушення, передбачені статтями 2 - 14 цієї Конвенції, якщо:
a) правопорушення вчиняється повністю або частково на її
території;
b) правопорушник є її громадянином, державною посадовою особою чи членом одного із її національних представницьких органів;
c) правопорушення вчиняється однією із її посадових осіб чи
одним із членів її національних представницьких органів або
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будь-якою особою, згаданою у статтях 9 - 11, яка одночасно є її
громадянином.
2. Кожна держава під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти чи свого документа про прийняття,
затвердження або приєднання може у заяві на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи повідомити про те, що вона залишає за
собою право не застосовувати чи застосовувати лише в особливих
випадках або за особливих умов правила підсудності, визначені у
пунктах 1 «b» та «c» цієї статті чи будь-якій її частині.
3. Якщо Сторона використовує можливість застереження, передбачену у пункті 2 цієї статті, вона вживає таких заходів, які
можуть бути необхідними для встановлення підсудності кримінальних правопорушень, що розглядаються у цій Конвенції, у
випадках, коли правопорушник знаходиться на її території і вона
його не видає іншій Стороні виключно на підставі його громадянства після отримання прохання про видачу.
4. Ця Конвенція не перешкоджає здійсненню Стороною будьякої кримінальної юрисдикції відповідно до національного
законодавства.
Стаття 18
Відповідальність юридичних осіб
1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення відповідальності юридичних осіб за передбачені цією Конвенцією кримінальні правопорушення – дача хабара, посередництво та відмивання
грошей, – вчинені у їхніх інтересах будь-якою фізичною особою,
яка діяла в особистій якості чи як представник того чи іншого органу юридичної особи та яка обіймає керівну посаду у цій юридичній особі, із використанням:
- представницьких повноважень юридичної особи; чи
- повноважень приймати рішення від імені юридичної особи; чи
- повноважень здійснювати контроль за діяльністю юридичної
особи;
а також за залучення такої фізичної особи до вищезазначених
правопорушень у якості співучасника чи підбурювача.
2. Крім випадків, передбачених у пункті 1, кожна Сторона
вживає необхідних заходів для забезпечення відповідальності
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юридичної особи, коли неналежний контроль з боку фізичної
особи, згаданої у пункті 1, призводить до вчинення в інтересах
цієї юридичної особи кримінальних правопорушень, наведених у
пункті 1, фізичною особою, що їй підпорядковується.
3. Відповідальність юридичної особи за пунктами 1 і 2 не виключає кримінального переслідування фізичних осіб, які вчиняють кримінальні правопорушення, згадані у пункті 1, підбурюють до них або беруть у них участь.
Стаття 19
Санкції та заходи
1. З огляду на серйозний характер кримінальних правопорушень, передбачених цією Конвенцією, кожна Сторона запроваджує стосовно кримінальних правопорушень, визначених у
статтях 2 - 14, ефективні, домірні та стримуючі санкції і заходи,
включаючи, у разі вчинення таких правопорушень фізичними
особами, позбавлення волі із подальшою можливістю видачі правопорушника.
2. Кожна Сторона забезпечує, щоб юридичним особам, притягнутим до відповідальності відповідно до пунктів 1 і 2 статті 18,
призначалися ефективні, домірні та стримуючі кримінальні та
некримінальні санкції і заходи, включаючи штрафи.
3. Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості
конфіскації чи в інший спосіб вилучення засобів вчинення кримінальних правопорушень і доходів, отриманих від кримінальних правопорушень, визначених цією Конвенцією, чи відчуження власності, вартість якої відповідає таким доходам.
Стаття 20
Спеціалізовані органи
Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення спеціалізації персоналу та органів на
боротьбі із корупцією. Для того, щоб вони могли здійснювати свої
функції ефективно та без будь-якого невиправданого тиску, вони
повинні мати необхідну самостійність відповідно до основоположних принципів правової системи Сторони. Сторони забезпечують персоналу таких органів підготовку та фінансові ресурси,
достатні для виконання його завдань.
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Стаття 21
Співробітництво із національними органами та між ними
Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для того, щоб органи державної влади та будь-яка державна посадова особа із дотриманням національного законодавства співробітничали із тими її органами, які відповідають за розслідування та переслідування кримінальних правопорушень:
a) шляхом інформування таких органів на свою власну ініціативу у тих випадках, коли є достатні підстави вважати вчиненим
будь-яке із кримінальних правопорушень, визначених у статтях
2 - 14; або
b) шляхом надання таким органам на їхній запит будь-якої необхідної інформації.
Стаття 22
Захист помічників правосуддя та свідків
Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення ефективного й належного захисту:
a) тих, хто повідомляє про кримінальні правопорушення, визначені у статтях 2 - 14, або в інший спосіб співробітничає із органами слідства та переслідування;
b) свідків, які дають показання стосовно цих правопорушень.
Стаття 23
Заходи по сприянню збиранню доказів і конфіскації доходів
1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів, – включаючи заходи, що дозволяють застосування спеціальних слідчих методів із дотриманням національного законодавства, – які можуть бути необхідними для забезпечення їй можливості сприяти збиранню доказів у зв'язку із кримінальними
правопорушеннями, визначеними у статтях 2 - 14 цієї Конвенції,
та ідентифікувати, вистежувати, заморожувати і заарештовувати засоби та доходи, отримані від корупції, чи власність, вартість
якої відповідає таким доходам, до яких можуть застосовуватися
заходи, передбачені у пункті 3 статті 19 цієї Конвенції.
2. Кожна Сторона вживає таких законодавчих й інших заходів, які можуть бути необхідними для надання її судам або іншим компетентним органам права виносити постанови про подання банківської, фінансової або комерційної інформації чи про
88

Антикорупційне законодавство України

вилучення такої інформації для здійснення заходів, передбачених у пункті 1 цієї статті.
3. Таємність банківських операцій не може перешкоджати
здійсненню заходів, передбачених у пунктах 1 і 2 цієї статті.

Глава III
Контроль за виконанням
Стаття 24
Контроль
Контроль за виконанням цієї Конвенції Сторонами здійснює
Група держав проти корупції (ГРЕКО).

Глава IV
Міжнародне співробітництво
Стаття 25
Загальні принципи та заходи міжнародного співробітництва
1. Сторони якнайширше співробітничають між собою згідно із
положеннями відповідних міжнародних договорів про міжнародне співробітництво у кримінальних справах чи домовленостей,
досягнутих на основі однакового законодавства чи законодавчої
взаємності, а також із дотриманням їхнього національного законодавства з метою розслідування та переслідування кримінальних правопорушень, визначених у цій Конвенції.
2. Якщо Сторони не є учасниками міжнародних договорів або
домовленостей, наведених у пункті 1, застосовуються статті 26 31 цієї глави.
3. Статті 26 - 31 цієї глави застосовуються також у випадках,
коли вони є більш сприятливими, ніж положення міжнародних
договорів або домовленостей, наведених у пункті 1.
Стаття 26
Взаємна допомога
1. Сторони надають одна одній якнайширшу взаємну допомогу, швидко обробляючи запити, що надходять від органів, які відповідно до національного законодавства, мають право розслідувати чи переслідувати кримінальні правопорушення, визначені цією
Конвенцією.
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2. У наданні взаємної правової допомоги за пунктом 1 цієї статті може бути відмовлено, якщо, на думку запитуваної Сторони,
задоволення запиту може зашкодити її основоположним інтересам, національному суверенітету, національній безпеці чи громадському порядку.
3. Сторони не можуть застосовувати правило таємності банківських операцій як підставу для відмови у будь-якому співробітництві за цією главою. Якщо це передбачає її національне законодавство, Сторона може вимагати, щоб запит про співробітництво, який передбачає зняття таємниці банківських операцій,
скріплювався дозволом судді чи іншого судового органу, включаючи державних обвинувачів, що займається кримінальними
справами.
Стаття 27
Екстрадиція
1. Кримінальні правопорушення, визначені цією Конвенцією,
вважаються такими, що включені до будь-якого договору про видачу правопорушників, чинного між Сторонами, як правопорушення, що тягнуть видачу.
2. Якщо Сторона, яка зумовлює видачу правопорушника наявністю відповідного договору, отримує запит про видачу правопорушника іншій Стороні, з якою вона не має чинного договору про
видачу правопорушників, вона може вважати цю Конвенцію правовою основою для видачі, коли йдеться про будь-яке правопорушення, визначене цією Конвенцією.
3. Сторони, які не зумовлюють видачу правопорушника наявністю відповідного договору, у стосунках між собою визнають
кримінальні правопорушення, визначені цією Конвенцією, такими, що тягнуть видачу правопорушника.
4. Видача правопорушників здійснюється відповідно до умов, передбачених у законодавстві запитуваної Сторони або чинних договорах про видачу правопорушників, включаючи підстави, на яких запитувана Сторона може відмовити у видачі правопорушника.
5. Якщо у видачі за кримінальне правопорушення, передбачене цією Конвенцією, відмовляється виключно на підставі
громадянства правопорушника, або якщо запитувана Сторона
вважає, що вона має юрисдикцію над таким правопорушенням,
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запитувана Сторона передає справу до своїх компетентних органів для кримінального переслідування, якщо вона не домовилася
про інше із запитуючою Стороною, й інформує належним чином
останню про остаточні результати справи.
Стаття 28
Надання інформації за власною ініціативою
Без шкоди для свого розслідування чи провадження у справі
Сторона може без попереднього запиту надіслати іншій Стороні
інформацію про виявлені факти, якщо вона вважає, що повідомлення такої інформації може допомогти отримуючій Стороні у
порушенні чи проведенні розслідування або провадження стосовно кримінальних правопорушень, визначених цією Конвенцією,
або може сприяти поданню такою Стороною запиту згідно із цією
главою.
Стаття 29
Центральний орган
1. Сторони призначають центральний орган або у разі необхідності декілька центральних органів, які відповідають за подання
запитів та відповіді на запити, зроблені за цією главою, виконання таких запитів або передачу їх до відповідних органів для виконання.
2. Кожна Сторона під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти чи свого документа про прийняття,
затвердження або приєднання повідомляє Генеральному Секретарю Ради Європи назви та адреси органів, призначених на виконання пункту 1 цієї статті.
Стаття 30
Безпосередній зв'язок
1. Центральні органи підтримують між собою безпосередній
зв'язок.
2. У термінових випадках запити про надання взаємної допомоги та повідомлення, що стосуються такої допомоги, можуть надсилатися безпосередньо судовими органами, включаючи державних обвинувачів, запитуючої Сторони таким самим
органам запитуваної Сторони. У таких випадках копія подання
надсилається одночасно центральному органу запитуваної Сторони через центральний орган запитуючої Сторони.
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3. Будь-який запит або будь-яке повідомлення за пунктами 1 і
2 цієї статті може робитися через Міжнародну організацію кримінальної поліції (Інтерпол).
4. Якщо запит надсилається відповідно до пункту 2 цієї статті,
а отримуючий орган не має повноважень розглядати такий запит,
отримуючий орган передає запит до компетентного національного органу і самостійно інформує про це запитуючу Сторону.
5. Запити чи повідомлення за пунктом 2 цієї статті, які не стосуються примусових заходів, можуть безпосередньо надсилатися
компетентними органами запитуючої Сторони компетентним органам запитуваної Сторони.
6. Кожна держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти чи свого документа про прийняття, затвердження або приєднання може повідомити Генеральному Секретарю Ради Європи про те, що заради ефективності запити, зроблені
за цією главою, мають надсилатися до її центрального органу.
Стаття 31
Інформація
Запитувана Сторона невідкладно інформує запитуючу Сторону про заходи, вжиті щодо запиту, зробленого за цією главою, та
про остаточні результати таких заходів. Запитувана Сторона також невідкладно інформує запитуючу Сторону про будь-які обставини, що унеможливлюють виконання запланованих заходів
або можуть суттєво його затримати.

Глава V
Прикінцеві положення
Стаття 32
Підписання та набрання чинності
1. Цю Конвенцію відкрито для підписання державами-членами
Ради Європи та державами, які не є членами Ради, але які
брали участь у її розробці. Такі держави можуть висловити свою
згоду на обов'язковість для них цієї Конвенції шляхом:
a) підписання без застереження щодо ратифікації, прийняття
чи затвердження; або
b) підписання за умови ратифікації, прийняття чи затвердження з подальшою ратифікацією, прийняттям чи затвердженням.
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2. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи
затвердження здаються на зберігання Генеральному Секретарю
Ради Європи.
3. Ця Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку чотирнадцять держав висловили свою згоду на обов'язковість для
них Конвенції відповідно до положень пункту 1. Будь-яка така
держава, що не є членом Групи держав проти корупції (ГРЕКО)
на час ратифікації, автоматично стає членом Групи у день набрання цією Конвенцією чинності.
4. Стосовно будь-якої держави, що підписала Конвенцію та що
висловлюватиме свою згоду на обов'язковість для неї Конвенції
після набрання нею чинності, ця Конвенція набирає чинності в
перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного
періоду від дати висловлення нею своєї згоди про обов'язковість
для неї Конвенції відповідно до положень пункту 1. Будь-яка держава, що підписала Конвенцію і що не є членом Групи держав
проти корупції (ГРЕКО) на час ратифікації, автоматично стає
членом Групи у день набрання цією Конвенцією чинності стосовно такої держави.
Стаття 33
Приєднання до Конвенції
1. Після набрання цією Конвенцією чинності Комітет міністрів Ради Європи після консультацій із Договірними державами-учасниками Конвенції може запропонувати Європейському
співтовариству, а також будь-якій державі, яка не є членом Ради
і яка не брала участі у розробці Конвенції, приєднатися до цієї
Конвенції у рішенні, що приймається більшістю голосів, передбаченою у статті 20 «d» Статуту Ради Європи, і одностайним голосуванням представників Договірних держав, які мають право
засідати в Комітеті міністрів.
2. Стосовно Європейського співтовариства та будь-якої держави, що приєдналася до цієї Конвенції відповідно до пункту
1 вище, Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на
зберігання документа про приєднання Генеральному Секретарю
Ради Європи. Європейське співтовариство та будь-яка держава,
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що приєдналася до цієї Конвенції, автоматично стають членами
ГРЕКО, якщо вони на час приєднання ще не є такими членами,
у день набрання цією Конвенцією чинності стосовно них.
Стаття 34
Територіальне застосування
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію (території), до якої застосовуватиметься ця Конвенція.
2. Будь-яка Сторона може в будь-який інший час після цього
заявою на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи поширити
дію цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, визначену в цій
заяві. Щодо такої території Конвенція набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання такої заяви Генеральним Секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх
пунктів, може стосовно будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути відкликана шляхом подання відповідного повідомлення
на ім'я Генерального Секретаря Ради Європи. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення
тримісячного періоду від дати отримання такого повідомлення
Генеральним Секретарем.
Стаття 35
Відношення до інших конвенцій та угод
1. Ця Конвенція не зашкоджує правам та зобов'язанням, що
випливають із міжнародних багатосторонніх конвенцій, які стосуються спеціальних питань.
2. Сторони цієї Конвенції можуть укладати між собою двосторонні чи багатосторонні угоди з питань, що розглядаються у Конвенції, з метою доповнення чи посилення її положень або сприяння застосуванню принципів, закріплених у ній.
3. Якщо дві чи більше Сторін вже уклали угоду чи договір стосовно якогось із питань, що розглядаються у цій Конвенції, або в
інший спосіб встановили свої стосунки щодо цього питання, вони
мають право застосовувати таку угоду чи такий договір або відповідним чином регулювати такі стосунки замість цієї Конвенції,
якщо це сприяє міжнародному співробітництву.
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Стаття 36
Заяви
Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може заявити, що вона визнаватиме кримінальними правопорушеннями дачу та одержання хабара іноземними державними посадовими особами за статтею 5, посадовими особами міжнародних організацій за статтею
9 або суддями та посадовими особами міжнародних судів за статтею 11, тільки якщо державна посадова особа чи суддя діють або
утримуються від дій на порушення своїх обов'язків.
Стаття 37
Застереження
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може залишити за собою право
не визнавати повністю або частково у своєму національному законодавстві кримінальними правопорушеннями дії, згадані у статтях 4, 6 - 8, 10 і 12, або правопорушення, що пов'язані із одержанням хабара та визначені у статті 5.
2. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може заявити, що вона
користуватиметься застереженням, передбаченим у пункті 2
статті 17.
3. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання
своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про прийняття, затвердження чи приєднання може заявити, що вона може
відмовити у наданні правової взаємної допомоги за пунктом 1
статті 26, якщо запит стосується правопорушення, яке, на думку
запитуваної Сторони, є політичним правопорушенням.
4. Жодна держава не може на застосування пунктів 1, 2 і 3 цієї
статті заявляти застереження до більше п'яти положень, згаданих у цих пунктах. Жодні інші застереження не дозволяються.
Застереження однакового характеру до статей 4, 6 і 10 вважаються одним застереженням.
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Стаття 38
Строк дії та перегляд заяв і застережень
1. Заяви, згадані у статті 36, та застереження, згадані у статті 37, діють упродовж трьох років від дати набрання цією Конвенцією чинності стосовно відповідної держави. Проте такі заяви та застереження можуть поновлюватися на періоди такої самої
тривалості.
2. За дванадцять місяців до закінчення строку дії заяви чи застереження Генеральний Секретар Ради Європи повідомляє відповідну державу про закінчення такого строку. Ця держава не
пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії заяви чи застереження має повідомити Генерального Секретаря про те, що вона
залишає таку заяву чи таке застереження в силі, вносить до заяви
чи застереження зміни або доповнення або відкликає заяву чи застереження. Якщо відповідна держава не надсилає такого повідомлення, Генеральний Секретар інформує цю державу про те, що
строк дії її заяви чи застереження вважається автоматично подовженим на шестимісячний період. Якщо до спливу цього шестимісячного періоду відповідна держава не повідомляє про свій намір залишити заяву чи застереження в силі або внести до заяви
чи застереження зміни та доповнення, така заява чи застереження втрачає чинність.
3. Якщо Сторона робить заяву чи застереження відповідно до
статей 36 і 37, до поновлення дії такої заяви чи такого застереження або на запит вона надає ГРЕКО пояснення щодо підстав подовження строку дії.
Стаття 39
Поправки
1. Поправки до цієї Конвенції можуть пропонуватися будь-якою
Стороною, і вони надсилаються Генеральним Секретарем Ради Європи державам-членам Ради Європи, кожній державі, яка не є членом Ради, але яка приєдналася до Конвенції або якій було запропоновано приєднатися до неї відповідно положень статті 33.
2. Будь-яка поправка, що її запропонувала та чи інша Сторона,
надсилається Європейському комітетові із проблем злочинності (ЄКПЗ), який подає Комітетові міністрів свій висновок щодо
запропонованої поправки.
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3. Комітет міністрів розглядає запропоновану поправку та висновок, поданий ЄКПЗ, і після консультацій із державами- учасниками Конвенції, які не є членами Ради Європи, може прийняти таку поправку.
4. Текст будь-якої поправки, прийнятої Комітетом міністрів
відповідно до пункту 3 цієї статті, надсилається Сторонам для
прийняття.
5. Будь-яка поправка, прийнята відповідно до пункту 3 цієї
статті, набирає чинності на тридцятий день від дати, на яку всі
Сторони поінформували Генерального Секретаря про її прийняття ними.
Стаття 40
Врегулювання спорів
1. Європейський комітет Ради Європи із проблем злочинності постійно інформується про тлумачення та застосування цієї
Конвенції.
2. У разі виникнення між Сторонами спору щодо тлумачення
чи застосування цієї Конвенції такі Сторони намагаються врегулювати спір шляхом переговорів або будь-яким іншим мирним
шляхом на їхній вибір, включаючи подання спору на розгляд Європейського комітету із проблем злочинності, арбітражного суду,
рішення якого є обов'язковими для Сторін, або Міжнародного
суду за згодою відповідних Сторін.
Стаття 41
Денонсація
1. Будь-яка Сторона може в будь-який час денонсувати цю
Конвенцію шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я
Генерального Секретаря Ради Європи.
2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що
настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання такого повідомлення Генеральним Секретарем.
Стаття 42
Повідомлення
Генеральний Секретар Ради Європи повідомляє державичлени Ради Європи та будь-яку державу, що приєдналася до Конвенції про:
a) будь-яке підписання;
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b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або
будь-якого документа про прийняття, затвердження чи приєднання;
c) будь-яку дату набрання чинності цією Конвенцією відповідно до статей 32 та 33;
d) будь-яку заяву чи будь-яке застереження, зроблене відповідно до статей 36 та 37;
e) будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення,
які стосуються цієї Конвенції.
На посвідчення чого нижчепідписані належним чином на те
уповноважені представники підписали цю Конвенцію.
Вчинено у Страсбурзі двадцять сьомого дня січня місяця 1999
року англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний Секретар Ради
Європи надсилає засвідчені копії цієї Конвенції кожній державічлену Ради Європи, державам, які не є членами Ради, але які
брали участь у розробці цієї Конвенції та будь-якій державі, якій
було запропоновано приєднатися до Конвенції.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади запобігання та протидії корупції
Цей Закон визначає основні засади запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів
держави.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.
Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
близькі особи – подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри,
дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за
умови їх постійного проживання разом із суб'єктом, визначеним
у частині першій статті 2 цього Закону, і ведення з ним спільного господарства;
конфлікт інтересів – реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на
об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на
вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень;
корупційне правопорушення – умисне діяння, що містить
ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій
статті 2 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;
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корупція – використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних з 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 такій 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 з цим можливостей;
неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав.
Стаття 2.
Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України та його
заступники, Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України, Голова Служби безпеки України, Генеральний
прокурор України, Голова Національного банку України, Голова 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;
в) державні службовці;
г) посадові особи місцевого самоврядування;
ґ) військові посадові особи Збройних Сил України та інших
утворених відповідно до законів військових формувань;
д) судді Конституційного Суду України, професійні судді,
народні засідателі і присяжні;
е) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої
служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
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є) посадові особи і працівники органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;
ж) посадові та службові особи інших органів державної влади;
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не
зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують
заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;
б) члени окружних/територіальних та дільничних виборчих
комісій;
в) керівники громадських організацій, які частково фінансуються з державного чи місцевого бюджету;
г) помічники-консультанти народних депутатів України та інших виборних осіб, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але одержують заробітну
плату за рахунок державного чи місцевого бюджету;
ґ) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги
(аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі, незалежні посередники чи члени трудового арбітражу під час
розгляду колективних трудових спорів, третейські судді, а також
у встановлених законом випадках інші особи);
д) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства);
е) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою
організацією діяти від її імені);
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади,
пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально
уповноважені на виконання таких обов'язків в юридичних особах, а також фізичні особи-підприємці;
4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи – у разі одержання від них особами, зазначеними в пунктах 1 - 2 частини пер101
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шої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди;
5) юридичні особи – у визначених законом випадках.
Стаття 3.
Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання
та протидії корупції
1. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи прокуратури України здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції в межах повноважень,
визначених Конституцією України та законами.
2. Органи державної влади здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції або беруть участь у їх здійсненні в межах повноважень, визначених законами та іншими виданими на їх
основі нормативно-правовими актами.
3. Координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої
влади щодо запобігання та протидії корупції здійснює Кабінет
Міністрів України.
Формування державної антикорупційної політики, реалізацію антикорупційної стратегії, що визначається Верховною Радою України, а також координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з цих питань здійснює спеціально уповноважений орган (особа) з питань антикорупційної політики.
4. Спеціально уповноважені суб'єкти, які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень (далі спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції), визначаються законом.
Спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України, якщо інше не передбачено законом.
Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють в межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.
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5. Суб'єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в
установлених законом випадках і у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених
прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні
здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері, є:
1) уповноважені підрозділи органів державної влади;
2) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;
3) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми власності, їх посадові особи, а також громадяни, об'єднання громадян за їх згодою.
6. Керівники орг.анів державної влади, юридичних осіб, їх
структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів державної влади,
юридичних осіб зобов'язані в межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого
суб'єкта у сфері протидії корупції.

Розділ II
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Стаття 4.
Обмеження, спрямовані на запобігання та протидію корупції
1. Особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 2
цього Закону, забороняється:
1) використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:
а) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у
здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій,
субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому
числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);
б) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи, яка не
має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду;
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в) неправомірно втручатися в діяльність інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;
г) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним
особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативноправових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків;
2) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час) безпосередньо або через
інших осіб, якщо інше не передбачено законом;
3) входити, у тому числі через інших осіб, до складу органу
управління чи наглядової ради підприємства або організації, що
має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено законом;
4) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації,
надання якої передбачено законом, надавати недостовірну чи не
в повному обсязі інформацію.
Обмеження, передбачені пунктами 2 - 3 частини першої цієї
статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), а також на осіб, зазначених у пункті 2 частини першої статті 2
цього Закону.
2. Фізичним та юридичним особам забороняється здійснювати
фінансування органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, у тому числі надавати їм матеріальну та/або нематеріальну допомогу, безоплатно виконувати роботи, надавати
послуги, передавати кошти та інше майно, крім випадків, передбачених законами та чинними міжнародними договорами України, укладеними в установленому законом порядку.
Стаття 5.
Обмеження щодо одержання подарунків
1. Особам, зазначеним у пунктах 1 - 2 частини першої статті 2
цього Закону, у зв'язку з виконанням ними функцій держави або
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органів місцевого самоврядування забороняється приймати подарунки, за винятком випадків, передбачених цим Законом та іншими законами.
2. Особи, зазначені в пунктах 1 - 2 частини першої статті 2 цього Закону, можуть приймати особисті подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, за умови, що
вартість одного подарунка не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги.
3. Особи, зазначені в пунктах 1 - 2 частини першої статті 2 цього Закону, передають органу державної влади, організації або
іншій юридичній особі, де вони працюють, подарунки, одержані під час проведення офіційних заходів, у триденний строк в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6.
Обмеження щодо роботи близьких осіб
1. Особи, зазначені в підпунктах «а», «в» - «ж» пункту 1 та підпунктах «а» - «б» пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону
(крім народних засідателів і присяжних), не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
Особа, зазначена в підпунктах «а», «в» - «ж» пункту 1 та підпунктах «а» - «б» пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону (крім народних засідателів і присяжних), зобов'язана повідомити керівництво органу, на посаду в якому вона претендує, про
працюючих у цьому органі близьких їй осіб.
2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний
строк. Якщо в даний строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи та/або близькі їм особи в місячний строк
підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває
в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади, крім
випадків, передбачених законодавством, що регулює питання
доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування.
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3. Особам, зазначеним у підпунктах «а», «в» - «ж» пункту 1 та
підпунктах «а» - «б» пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону (крім народних засідателів і присяжних), забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань
щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
Стаття 7.
Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили
діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави,
органів місцевого самоврядування
1. Установлені цим Законом або іншими законами обмеження щодо осіб, зазначених у пунктах 1 - 2 частини першої статті 2
цього Закону, зберігаються протягом двох років після звільнення
таких осіб з посад або припинення ними в установленому порядку діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування, за умови якщо обов'язки цих осіб
на новій посаді у приватному секторі безпосередньо пов'язані з
функціями, які виконували особи, перебуваючи на попередній
посаді.
Стаття 8.
Обмеження щодо юридичних осіб, яких притягнуто
до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення
1. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, юридичні особи, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, не можуть надавати юридичним особам, яких притягнуто до відповідальності
за вчинення корупційного правопорушення, кошти і майно протягом п'яти років з дня набрання рішенням суду законної сили.
Юридичним особам, яких притягнуто до відповідальності за
вчинення корупційного правопорушення, протягом п'яти років з
дня набрання рішенням суду законної сили забороняється провадити діяльність від імені держави чи будь-яку іншу діяльність з
надання державних послуг на договірних засадах.
2. Кабінет Міністрів України визначає порядок накопичення
та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих
до відповідальності за корупційні правопорушення.
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Стаття 9.
Спеціальна перевірка щодо осіб,
які претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій держави
або органів місцевого самоврядування
1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних
з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо
відомостей, поданих особисто.
Організація проведення спеціальної перевірки покладається
на керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа.
До проведення спеціальної перевірки залучаються спеціально
уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби – інші центральні органи виконавчої влади.
2. Спеціальній перевірці підлягають відомості про:
1) притягнення особи до кримінальної відповідальності та
відповідальності за корупційні правопорушення;
2) достовірність інформації про доходи, їх джерела та
зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном,
щодо особи, яка претендує на посаду, та близьких їй осіб;
3) наявність у особи та близьких їй осіб корпоративних прав;
4) особу, яка претендує на зайняття посади, у тому числі про
стан її здоров'я, освіту, наявність наукового ступеня, вченого
звання, підвищення кваліфікації.
3. Спеціальна перевірка проводиться у п'ятнадцятиденний
строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 і підпунктах «а» - «ґ» пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону.
У разі відсутності зазначеної згоди питання щодо такої кандидатури не розглядається.
Положення щодо організації проведення спеціальної перевірки затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 10.
Фінансовий контроль
1. Особи, зазначені в пункті 1 і підпунктах «а» - «ґ» пункту
2 частини першої статті 2 цього Закону, зобов'язані подавати ві107
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домості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового
характеру, у тому числі за кордоном, у порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативноправовими актами.
Порядок оприлюднення зазначених відомостей визначається
законом.
2. У разі відкриття валютного рахунку в установі банкунерезидента особа, зазначена в пункті 1 і підпунктах «а» - «ґ»
пункту 2 частини першої статті 2 цього Закону, зобов'язана в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної
податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера
рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента.
3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 і підпунктах «а» - «ґ» пункту 2 частини першої статті 2 цього
Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в
установленому законодавством порядку відомості про майно, доходи, зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном.
У разі неподання або подання недостовірних відомостей зазначена особа не може бути призначена (обрана) на відповідну посаду, а призначена особа підлягає звільненню, якщо інше не передбачено Конституцією України.
Стаття 11.
Кодекси поведінки
1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пунктах 1 - 2
частини першої статті 2 цього Закону, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх службових повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення
цих вимог встановлюються законом.
2. Законодавством, що визначає організацію і порядок діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, надання окремих видів державних послуг або діяльності
категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави,
органів місцевого самоврядування, можуть встановлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб.
3. Держава сприяє закріпленню норм професійної етики та інших вимог щодо здійснення окремих видів діяльності в кодексах
поведінки підприємців, представників відповідних професій.
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Стаття 12.
Врегулювання конфлікту інтересів
1. Особи, зазначені в пунктах 1 - 2 частини першої статті 2 цього Закону, зобов'язані вжити заходів щодо недопущення будьякої можливості виникнення конфлікту інтересів.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають
повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг
та провадження інших видів діяльності, пов'язаних з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту
інтересів.
Стаття 13.
Антикорупційна експертиза проектів
нормативно-правових актів
1. З метою виявлення у проектах нормативно-правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення спеціально уповноважений орган (особа) з питань антикорупційної політики проводить антикорупційну експертизу проектів
нормативно-правових актів.
Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи та порядок оприлюднення її результатів визначаються Кабінетом Міністрів України.
Результати антикорупційної експертизи підлягають обов'язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання відповідного нормативно-правового акта.
2. Антикорупційній експертизі підлягають:
проекти законів України;
проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
центрального органу виконавчої влади за рішенням відповідно
Президента України, Кабінету Міністрів України, зверненням
центрального органу виконавчої влади.
3. За ініціативою фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.
Проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та оприлюднення її результатів
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здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, об'єднань
громадян, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 14.
Вимоги щодо прозорості інформації у приватній сфері
1. Не є конфіденційною та не може становити комерційну або
банківську таємницю інформація про:
1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається
фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами,
зазначеними в пунктах 1 - 2 частини першої статті 2 цього Закону;
2) розміри, види винагороди, що одержують особи, зазначені в
пунктах 1 - 2 частини першої статті 2 цього Закону, а також правочини, пов'язані з одержанням подарунків цими особами або
близькими їм особами;
3) працевлаштування, виконання робіт, надання послуг за
цивільно-правовими угодами близьким особам осіб, зазначених у
пунктах 1 - 2 частини першої статті 2 цього Закону, якщо інше не
передбачено законом.

Розділ III
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Стаття 15.
Участь громадськості в заходах щодо запобігання
та протидії корупції
1. Об'єднання громадян та їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням
можуть (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної
компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції):
1) брати участь у діяльності щодо виявлення фактів вчинення
корупційних правопорушень та встановлення осіб, які їх вчинили, у межах повноважень, визначених законом;
2) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, зазначеним у статті 3 цього Закону,
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керівництву та колективу підприємства, установи чи організації,
в яких були вчинені ці правопорушення, а також громадськості;
3) запитувати та одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію про діяльність щодо запобігання та протидії корупції;
4) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів
державної влади або органів місцевого самоврядування;
5) брати участь у відкритих парламентських слуханнях з питань запобігання та протидії корупції;
6) вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що
виникають у сфері запобігання та протидії корупції;
7) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання та протидії корупції;
8) проводити заходи щодо інформування населення з питань
запобігання та протидії корупції;
9) здійснювати громадський контроль за дотриманням законів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать
чинному законодавству.
2. Об'єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може
бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції, та основних напрямів їх діяльності.
3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам
господарювання, а також делегування функцій, повноважень
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, у
тому числі недержавним організаціям, з метою їх громадського обговорення підлягають опублікуванню в офіційних виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у десятиденний строк з дня їх внесення суб'єктом права законодавчої ініціативи, але не пізніше ніж у семиденний строк до дня їх розгляду.
4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані узагальнювати результати громадського
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обговорення законопроектів та інших нормативно-правових актів,
що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування функцій, повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування недержавним
організаціям, та оприлюднювати їх у засобах масової інформації.
Стаття 16.
Інформування громадськості про заходи
щодо запобігання та протидії корупції
1. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції
в межах відповідного адміністративно-територіального утворення та в державі в цілому зобов'язані щороку не пізніше 10 лютого
оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень.
2. Спеціально уповноважений орган (особа) з питань антикорупційної політики щороку не пізніше 1 квітня готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт
про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії
корупції.
У звіті мають відображатися такі відомості:
1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з обов'язковим
зазначенням таких показників:
а) кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення
корупційних правопорушень;
б) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду або на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення;
в) дані окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 2 цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення;
г) дані про розміри завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування;
2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
3) інформація про результати виконання органами державної
влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
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4) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, з
питань поширення корупції.
Стаття 17.
Державний захист осіб, які надають допомогу
в запобіганні та протидії корупції
1. Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави.
Держава забезпечує здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист від протиправних посягань на життя, житло,
здоров'я та майно осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, а також близьких їм осіб.
2. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні
та протидії корупції, здійснюється відповідно до Закону України
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 18.
Види відповідальності за корупційні правопорушення
1. За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені
в частині першій статті 2 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової або дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
2. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за
вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня
набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Стаття 19.
Особливості звільнення з роботи осіб,
які вчинили корупційні правопорушення
1. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або
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складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушеннями обмежень, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 4, статтею 5 цього Закону, в тому числі в юридичних особах приватного права,
підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в
порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом, якщо
інше не передбачено Конституцією України.
2. Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, звільнення особи з посади, що здійснюється Президентом
України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, звільнення з військової служби військової посадової особи,
яку притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, проводиться відповідно до законодавства.
Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане
з порушеннями обмежень, передбачених пунктами 1 - 3 частини
першої статті 4, статтею 5 цього Закону, підлягають звільненню
з відповідних посад у триденний строк з дня набрання рішенням
суду законної сили, якщо інше не передбачено законом.
3. Про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до
відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушеннями обмежень, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 4, статтею 5 цього Закону, керівник органу державної
влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, який
постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби.
4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню
корупційного правопорушення, або невиконання вимог цього
Закону за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, за рішенням керівника особи, яка вчинила
таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
5. Обмеження щодо заборони особі, звільненій із займаної
посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з
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виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не
передбачено законом.

Розділ V
УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Стаття 20.
Відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок
вчинення корупційного правопорушення
1. Шкода, завдана державі внаслідок вчинення корупційного
правопорушення, підлягає відшкодуванню в установленому законом порядку.
Стаття 21.
Незаконні нормативно-правові акти та правочини
1. Нормативно-правові акти, рішення, прийняті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, можуть бути
скасовані органом або посадовою особою, уповноваженими
на прийняття чи скасування відповідних актів та рішень,
або визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованих фізичних осіб, об'єднань громадян, юридичних
осіб, прокурора, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування.
2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним.
Стаття 22.
Відновлення прав і законних інтересів
та відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним
особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення
1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок
вчинення корупційного правопорушення, які зазнали моральної
або майнової шкоди, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків у встановленому законом порядку.
2. Збитки, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних дій суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету
України у встановленому законом порядку.
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Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, завдані суб'єктом, що
здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають
право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала шкоди, у
розмірі виплаченого відшкодування, якщо обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, у діях цієї особи встановлено склад злочину.
Стаття 23.
Вилучення незаконно одержаного майна
1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають вилученню в установленому законом порядку, а вартість незаконно одержаних послуг та
пільг стягненню на користь держави.

Розділ VI
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
Стаття 24.
Контроль за виконанням законів
у сфері запобігання та протидії корупції
1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється Верховною Радою України безпосередньо,
а також Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби
з організованою злочинністю і корупцією, органами державної
влади в межах їх повноважень у встановленому законом порядку.
2. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, здійснюючи контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції, щороку
не пізніше 15 квітня представляє Верховній Раді України доповідь
про стан запобігання та протидії корупції в Україні, що підлягає
опублікуванню в офіційних виданнях Верховної Ради України.
Стаття 25.
Громадський контроль за виконанням законів
у сфері запобігання та протидії корупції
1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється на підставі та в порядку, визначеному цим Законом та іншими законами.
116

Антикорупційне законодавство України

Стаття 26.
Прокурорський нагляд
1. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та
підпорядкованими йому прокурорами.

Розділ VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 27.
Міжнародне співробітництво
у сфері запобігання та протидії корупції
1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями,
які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції.
2. Правова допомога та інші види міжнародного співробітництва у справах про корупційні правопорушення здійснюються
компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України.
Стаття 28.
Міжнародні договори України
у сфері запобігання та протидії корупції
1. У разі якщо міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання та протидію корупції, застосовуються правила міжнародних договорів.
Стаття 29.
Міжнародний обмін інформацією
у сфері запобігання та протидії корупції
1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним
органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, у
тому числі з обмеженим доступом, з питань запобігання та протидії корупції з додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.
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2. Надання органам іноземних держав інформації з питань,
пов'язаних із запобіганням та протидією корупції, можливе
лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган
України можуть встановити такий режим доступу до інформації,
який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її
розголошення в будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
Стаття 30.
Заходи щодо повернення в Україну доходів,
одержаних внаслідок корупційних правопорушень,
та розпоряджання вилученими доходами,
одержаними внаслідок корупційних правопорушень
1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів
та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджається цими коштами та майном відповідно
до законодавства та міжнародних договорів України.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2010 року.
2. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 2010 року:
Закон України «Про боротьбу з корупцією» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266; 1997 р., N 19, ст. 136;
1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 16, ст. 97, N 26, ст. 213; 2000 р.,
N 24, ст. 185; 2002 р., N 40, ст. 289, N 43, ст. 315; 2003 р., N 29,
ст. 233; 2005 р., N 16, ст. 263; 2006 р., N 32, ст. 272; 2007 р., N 9,
ст. 67);
Постанову Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року
«Про порядок введення в дію Закону України «Про боротьбу з
корупцією» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34,
ст. 267).
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
проекту антикорупційної стратегії та приведення законодавчих
актів у відповідність із цим Законом;
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забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом
нормативно-правових актів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади.
Президент України
В. ЮЩЕНКО
м. Київ
11 червня 2009 року
N 1506-VI
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про відповідальність юридичних осіб
за вчинення корупційних правопорушень
Стаття 1.
Сфера дії Закону
1. Цей Закон відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних
Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією та Закону України «Про засади запобігання та протидії
корупції» встановлює відповідальність юридичних осіб за вчинення їх уповноваженими особами корупційних правопорушень,
а також визначає порядок притягнення їх до відповідальності.
2. Дія цього Закону не поширюється на юридичних осіб публічного права, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, а також міжнародні організації.
Стаття 2.
Відповідальність юридичної особи
за корупційне правопорушення
1. Юридична особа несе відповідальність, встановлену цим Законом, за вчинення від її імені та в її інтересах керівником такої
юридичної особи, її засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою самостійно або у співучасті будь-якого із злочинів, передбачених статтею 209, частиною першою або другою статей 2354, 2355, статтями 364, 365, 368, 369 і 376 Кримінального
кодексу України.
Стаття 3.
Види стягнень
1. На юридичних осіб судом можуть бути накладені такі види
стягнень:
1) штраф;
2) заборона займатися певним видом діяльності;
3) конфіскація майна;
4) ліквідація юридичної особи.
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2. Стягнення, передбачені пунктами 2 і 4 частини першої цієї
статті, можуть застосовуватися лише як основне стягнення, а передбачені пунктами 1 і 3 частини першої цієї статті, – як основне
і як додаткове стягнення.
3. Стягнення не може бути застосовано до юридичної особи,
якщо минуло більше року з дня виникнення підстав, передбачених статтею 10 цього Закону.
Стаття 4.
Штраф
1. Суд може призначити штраф у розмірі від однієї тисячі до
п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого службовою особою, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної особи, суд призначає штраф у таких
розмірах:
за злочин невеликої тяжкості – від однієї тисячі до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за злочин середньої тяжкості – від двох тисяч до п’яти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за тяжкий злочин – від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за особливо тяжкий злочин – від десяти тисяч до п’ятнадцяти
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 5.
Заборона займатися певним видом діяльності
1. Суд може заборонити юридичній особі займатися будь-яким
з видів діяльності, визначених у її статутних документах, на
строк від трьох місяців до трьох років.
У разі одночасного встановлення заборони юридичній особі
займатися декількома видами діяльності конкретний строк за
кожним видом діяльності визначається судом окремо.
Стаття 6.
Конфіскація майна
1. Конфіскація майна полягає у примусовому і безоплатному
вилученні у власність держави майна, доходів, отриманих юридичною особою внаслідок вчинення злочинів особами, зазначеними у статті 2 цього Закону.
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2. У разі неможливості конфіскувати майно, доходи, зазначені
в частині першій цієї статті, суд стягує з юридичної особи суму,
яка дорівнює їх вартості.
Стаття 7.
Ліквідація юридичної особи
1. Ліквідація юридичної особи може бути застосована судом
лише у разі вчинення особами, зазначеними у статті 2 цього Закону, тяжкого або особливо тяжкого злочину.
2. Ліквідація юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
3. У разі якщо юридична особа здійснює діяльність у галузі,
що має стратегічне значення для безпеки держави, таке стягнення до неї не застосовується.
Стаття 8.
Призначення стягнень
за сукупністю корупційних правопорушень
1. За сукупністю корупційних правопорушень суд, застосувавши стягнення за кожне правопорушення окремо, визначає остаточне стягнення шляхом поглинання менш суворого стягнення
більш суворим.
Стаття 9.
Порядок провадження у справах стосовно юридичних осіб
1. Провадження у справах стосовно юридичних осіб здійснюється відповідно до цього Закону.
2. Провадження у справі ведеться прокурором, який направляв
кримінальну справу до суду чи здійснював нагляд за законністю
відмови в порушенні кримінальної справи або закриття справи
стосовно осіб, зазначених у статті 2 цього Закону.
3. Провадження у справі починається з моменту складення
прокурором відповідного протоколу.
4. Прокурор протягом п’яти робочих днів, але не пізніше шести місяців після виникнення підстав, передбачених у статті 10
цього Закону, складає протокол щодо юридичної особи і надсилає його до суду, а також юридичній особі.
5. У протоколі зазначаються:
дата і місце його складення;
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прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка його склала;
назва юридичної особи, щодо якої складено протокол, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код,
дата і місце державної реєстрації;
підстави для порушення провадження у справі;
дата, місце та обставини вчинення корупційного злочину;
сума доходів та/або вартість майна, отриманих юридичною
особою внаслідок вчинення злочину;
характер та розмір заподіяної шкоди, якщо така мала місце;
заходи щодо забезпечення можливої конфіскації, які необхідно застосувати до юридичної особи.
До протоколу додаються матеріали, необхідні для об’єктивного
розгляду справи.
6. Протокол підписується особою, яка його склала.
Стаття 10.
Підстави до порушення провадження
у справі стосовно юридичних осіб
1. Провадження у справі стосовно юридичних осіб порушується
за наявності обвинувального вироку суду, що набрав законної сили,
яким установлено винуватість фізичної особи у вчиненні будь-якого
із злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України і зазначених у статті 2 цього Закону, або ухвали чи постанови про закриття кримінальної справи з підстав, передбачених пунктами 4, 8 частини першої статті 6, статтею 7, пунктами 1, 4 частини першої статті 71 Кримінально-процесуального кодексу України.
2. Провадження у справі стосовно юридичних осіб порушується
також у разі відмови в порушенні кримінальної справи щодо осіб,
зазначених у статті 2 цього Закону, з підстав, передбачених пунктами 4, 8 частини першої статті 6 Кримінально-процесуального
кодексу України.
Стаття 11.
Підсудність справ стосовно юридичних осіб
1. Справи стосовно юридичних осіб розглядаються місцевими загальними судами за місцем розгляду кримінальної справи
щодо осіб, зазначених у статті 2 цього Закону.
2. У разі якщо кримінальна справа не порушувалася або була
закрита, розгляд справи здійснюється судом, у районі діяльності
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якого зареєстровано юридичну особу або за місцезнаходженням
юридичної особи.
3. Справи стосовно юридичних осіб розглядаються колегіально судом у складі судді і двох народних засідателів.
4. Суддя, який брав участь у розгляді кримінальної справи
щодо особи, обвинуваченої у злочині, вчиненому від імені та в інтересах юридичної особи, не має права розглядати справу стосовно юридичної особи.
Стаття 12.
Особи, які беруть участь у розгляді в суді
справи стосовно юридичної особи
1. Особами, які беруть участь у розгляді в суді справи стосовно
юридичної особи, є:
представник юридичної особи;
прокурор.
2. За клопотанням прокурора, представника юридичної особи,
а також за ініціативою суду, якщо це необхідно для об’єктивного
розгляду справи, у розгляді в суді справи можуть брати участь
інші особи, якщо їх участь буде визнана судом обов’язковою.
Стаття 13.
Представник юридичної особи
1. Справа стосовно юридичної особи розглядається за участю її представника. За відсутності такого представника справу
може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про своєчасне повідомлення представника про місце і час розгляду
справи і від нього не надійшло клопотання про відкладення
розгляду.
У розгляді справи, в якій передбачено накладення стягнення у виді ліквідації юридичної особи, участь її представника є
обов’язковою.
2. Представник юридичної особи має право:
знайомитися з матеріалами справи та робити з них виписки;
знайомитися з матеріалами кримінальної справи та робити з
них виписки;
давати пояснення;
надавати докази та брати участь у їх дослідженні;
брати участь у судових засіданнях;
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заявляти клопотання і відводи;
користуватися правовою допомогою;
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача в разі неволодіння мовою, якою ведеться провадження;
оскаржувати застосування заходів щодо забезпечення провадження;
оскаржувати рішення суду у випадках та в порядку, встановлених законом.
Стаття 14.
Прокурор
1. Прокурор має право:
брати участь у розгляді справи в суді;
заявляти клопотання, відводи;
давати висновки з питань, що виникають під час розгляду
справи;
перевіряти правильність застосування заходів впливу за правопорушення;
оскаржувати рішення суду у випадках та в порядку, встановлених законом;
вчиняти інші дії, передбачені законом.
Стаття 15.
Строк розгляду справи
1. Розгляд справи стосовно юридичної особи здійснюється
судом у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження до суду
протоколу.
Стаття 16.
Постанова у справі стосовно юридичної особи
1. Суд, розглянувши справу стосовно юридичної особи, приймає
постанову про накладення стягнення або про закриття справи.
2. Ухвалюючи постанову, суд вирішує такі питання:
1) чи є фізична особа, яка вчинила один із злочинів, що став
підставою для порушення справи стосовно юридичної особи,
службовою особою, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної особи;
2) чи був такий злочин вчинений керівником, засновником,
учасником або іншою уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи;
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3) чи отримала або чи могла отримати юридична особа доходи
у зв’язку із вчиненням зазначеного злочину керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної
особи;
4) який розмір доходів, якщо вони мають матеріальний характер, отримала юридична особа у зв’язку із вчиненням зазначеного злочину фізичною особою.
3. Постанова у справі стосовно юридичної особи повинна містити:
найменування суду, що ухвалив постанову;
дату розгляду справи;
відомості про юридичну особу, щодо якої розглядається справа;
викладення обставин, установлених при розгляді справи;
зазначення норми цього Закону, якою передбачена відповідальність юридичної особи;
прийняте у справі рішення;
строк і порядок оскарження постанови.
Постанова підписується складом суду, який розглянув справу.
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду
справи.
Копія постанови, якою передбачається накладення стягнення,
протягом трьох днів вручається або надсилається юридичній особі.
4. Постанова про закриття справи приймається за відсутності обставин, передбачених статтею 10 цього Закону, а також у
зв’язку з ліквідацією юридичної особи чи закінченням строку
накладення стягнення, визначеного частиною третьою статті 3
цього Закону.
Стаття 17.
Забезпечення виконання постанови суду
1. Якщо за результатами розгляду справи до юридичної особи
може бути застосовано стягнення у виді конфіскації, суд за своєю
ініціативою чи за клопотанням прокурора зобов’язаний вжити
заходів для можливої конфіскації майна юридичної особи шляхом накладення арешту на майно.
2. Вартість арештованого майна не може перевищувати суми
доходів та/або вартості майна, отриманих юридичною особою
внаслідок вчинення злочину.
Стаття 18.
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Оскарження постанови у справі стосовно юридичної особи
1. Постанова у справі стосовно юридичної особи може бути
оскаржена її представником або прокурором в апеляційному порядку відповідно до вимог, встановлених цим Законом.
2. Апеляційна скарга може бути подана до апеляційного суду
протягом 15 днів з часу отримання рішення через суд, який ухвалив відповідну постанову.
3. Подача апеляції на постанову суду зупиняє набрання нею
законної сили та її виконання.
Стаття 19.
Обсяг перевірки справи судом апеляційної інстанції
1. Суд апеляційної інстанції переглядає постанову суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під
час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, що є обов’язковою підставою для скасування
постанови.
2. Суд апеляційної інстанції може дослідити нові докази, які
не досліджувалися в суді першої інстанції, за клопотанням осіб,
які беруть участь у розгляді справи, чи за власною ініціативою.
Стаття 20.
Строк та порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції
1. Апеляційна скарга має бути розглянута судом апеляційної
інстанції протягом розумного строку, але не пізніше ніж через
місяць з дня її надходження до суду.
2. Розгляд апеляційної скарги здійснюється колегією суддів
суду апеляційної інстанції у складі трьох суддів.
3. Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань
осіб, які беруть участь у розгляді справи, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст постанови, що оскаржується, та
апеляційної скарги.
4. Неявка осіб, які беруть участь у розгляді справи, належним
чином повідомлених про час і місце розгляду, не перешкоджає
розгляду справи.
5. Після закінчення розгляду справи колегія суддів виходить
до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
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Стаття 21.
Повноваження суду апеляційної інстанції
за наслідками розгляду апеляційної скарги
1. За наслідками розгляду апеляційної скарги суд має право:
1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову –
без змін;
2) змінити постанову;
3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;
4) скасувати постанову і закрити провадження у справі.
2. Суд залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду першої інстанції – без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи і виніс постанову з додержанням норм матеріального та процесуального
права.
3. Підставами для зміни, скасування постанови та прийняття
нової постанови є:
однобічність та неповнота дослідження справи в суді першої
інстанції;
невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи;
порушення або неправильне застосування норм матеріального
та процесуального права.
4. Апеляційний суд скасовує постанову із закриттям провадження у справі у випадках, передбачених частиною четвертою
статті 16 цього Закону.
5. У разі скасування постанови із закриттям провадження
у справі, ухвалення нової постанови або зміни постанови суд
апеляційної інстанції зазначає, які статті закону порушено та
в чому саме полягають ці порушення або необґрунтованість
постанови.
6. У разі зміни постанови в частині накладення стягнення в
межах, передбачених статтями 4, 5 цього Закону, воно не може
бути посилено.
7. Рішення суду апеляційної інстанції надсилається прокурору
і юридичній особі у строк, визначений статтею 16 цього Закону.
8. Рішення апеляційного суду у справі є остаточним.
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Стаття 22.
Підстави для провадження
за нововиявленими обставинами
1. Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може
бути переглянута за нововиявленими обставинами.
2. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:
1) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, перекладу, що спричинили постановлення незаконного або необґрунтованого рішення стосовно фізичної
особи, яке було підставою для притягнення юридичної особи до
відповідальності;
2) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;
3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини
судді у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, внаслідок
якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення.
3. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
в разі прийняття нових законів чи скасування законів, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли
вони скасовують злочинність діяння, пом’якшують кримінальну
відповідальність або іншим чином поліпшують становище особи.
4. Заяву про перегляд постанови чи ухвали за нововиявленими
обставинами мають право подати прокурор і представник юридичної особи.
Стаття 23.
Строк подання заяви про перегляд постанови чи ухвали
за нововиявленими обставинами
1. Заяву про перегляд постанови чи ухвали за нововиявленими
обставинами може бути подано протягом одного місяця після того,
як особа, яка звертається до суду, дізналася про ці обставини.
Стаття 24.
Порядок подання заяви про перегляд рішення суду
за нововиявленими обставинами
1. Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами подається до апеляційного суду через суд, який розглядав справу.
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2. Суд після надходження заяви разом з матеріалами справи
протягом п’яти днів надсилає її до апеляційного суду.
Стаття 25.
Форма і зміст заяви
1. У заяві зазначаються:
1) найменування суду, до якого подається заява про перегляд;
2) ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
3) постанова чи ухвала, про перегляд якої за нововиявленими
обставинами подається заява;
4) нововиявлені обставини, якими обґрунтовується вимога про
перегляд постанови чи ухвали;
5) обґрунтування з посиланням на докази, що підтверджують
наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву до суду;
6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
Стаття 26.
Порядок розгляду справи за нововиявленими обставинами
1. Після надходження до апеляційного суду заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами суддя виносить
ухвалу про призначення розгляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.
2. Заява про перегляд постанови чи ухвали суду (судді) за нововиявленими обставинами розглядається апеляційним судом протягом місяця з дня її надходження.
3. Попередній розгляд справи в апеляційному порядку не перешкоджає її розгляду за нововиявленими обставинами.
4. Розгляд заяви здійснюється колегіально судом у складі
трьох суддів.
5. Розглянувши заяву, суд може скасувати постанову чи ухвалу у справі і прийняти нову постанову чи ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.
6. Рішення апеляційного суду за наслідками розгляду справи
за нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає.
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Стаття 27.
Виконання постанови (ухвали) суду
1. Постанови (ухвали) суду у справі стосовно юридичної особи
виконуються після набрання ними законної сили.
2. Постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, визначеного цим Законом, а в разі подання такої скарги – після закінчення апеляційного розгляду справи, крім випадків, коли постанову
суду першої інстанції скасовано.
Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду першої інстанції не набрала законної сили.
3. Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду набирає законної сили з моменту її проголошення.
4. Постанова (ухвала) суду у справі про притягнення юридичної особи до відповідальності звертається до виконання судом,
який прийняв відповідне рішення.
Стаття 28.
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію з 1 січня 2010 року.
Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
11 червня 2009 року
N 1507-VI
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за корупційні правопорушення
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
1) доповнити статтею 271 такого змісту:
Стаття 271.
Притягнення до кримінальної відповідальності
за заявою юридичної особи
Якщо діянням, передбаченим статтями 2351, 2352 або 2353
Кримінального кодексу України, заподіяно шкоду виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи
здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної
особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах»;
2) статтю 98 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
«Справи, зазначені у статті 271 цього Кодексу, порушуються
прокурором, слідчим або органом дізнання».
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою;
3) у частині першій статті 112 цифри «235» замінити цифрами «235 - 2355», після цифр «368» доповнити цифрами «3681»,
а після цифр «369» доповнити цифрами «3691».
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статті 38:
частину другу доповнити словами «крім справ про адміністративні правопорушення, зазначених у частині третій цієї статті»;
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після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня
виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення».
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою;
2) доповнити главою 15-Б такого змісту:

Глава 15-Б
КОРУПЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 21221.
Одержання неправомірної вигоди
Одержання особою неправомірної вигоди для себе чи іншої особи у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, –
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Примітка. 1. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 21221 - 21223, 21227 є особи, визначені у
пунктах 1 - 3 частини першої статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».
2. У статтях 21221 - 21223 під неправомірною вигодою слід розуміти визначення, передбачене статтею 1 Закону України «Про
засади запобігання та протидії корупції».
Стаття 21222.
Підкуп
Пропозиція або надання особі неправомірної вигоди (безпосередньо для неї чи для іншої особи) у розмірі, що не перевищує
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому
числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, –
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 21223.
Незаконне сприяння фізичним або юридичним особам
Сприяння особою з використанням посадового становища фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської
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діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів,
пільг, укладенні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти) з метою одержання за це неправомірної вигоди, якщо її розмір не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, –
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Стаття 21224.
Порушення обмежень щодо заняття підприємницькою
діяльністю та вимог щодо сумісництва
Здійснення особою безпосередньо або через посередників чи інших осіб підприємницької діяльності, а так само виконання ним
роботи за сумісництвом (крім викладацької, наукової, творчої
роботи або медичної практики у позаробочий час) –
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
отриманої винагороди від підприємницької діяльності чи роботи
за сумісництвом.
Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 21224, 21225 є особи, визначені в пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», за винятком народних засідателів і
присяжних.
Стаття 21225.
Незаконне входження до складу правління чи інших
керівних органів суб'єктів господарювання
Незаконне входження особи безпосередньо або через представника чи підставних осіб до складу органу управління або наглядової ради підприємства чи організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків безпосереднього виконання функцій
з управління акціями (частками, паями), що належать державі,
або представництво інтересів держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства),
якщо інше не передбачено законом, –
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Стаття 21226.
Ненадання інформації або надання
недостовірної чи неповної інформації
Неправомірна відмова особи у наданні інформації, несвоєчасне
або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у разі якщо така інформація підлягає наданню на запит фізичної або юридичної особи відповідно до законів
України «Про інформацію» або «Про звернення громадян», –
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі діяння, вчинені щодо запитів правоохоронних органів,
Рахункової палати, –
тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони були пов'язані з приховуванням адміністративних
правопорушень, –
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у цій статті є особи, визначені в пунктах 1 і 2 частини
першої статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», за винятком народних засідателів і присяжних.
Стаття 21227.
Неправомірне втручання в діяльність державних органів,
підприємств, установ і організацій
Неправомірне втручання особи з використанням посадового
становища в діяльність державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування або
посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх
повноважень –
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 21228.
Порушення вимог фінансового контролю
Порушення особою встановлених законодавством вимог щодо подачі відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру –
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тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неподання або несвоєчасне подання відомостей про відкриття
валютного рахунку в установі банку-нерезидента –
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 21228, 21230 - 21233 є особи, визначені в пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 Закону України «Про засади
запобігання та протидії корупції».
Стаття 21229.
Невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції
Невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції уповноваженими на це особами –
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 21230.
Порушення встановленого законодавством
порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній
в органи державної влади та
органи місцевого самоврядування
Порушення особою встановленого законодавством порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній в органи
державної влади та органи місцевого самоврядування –
тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 21231.
Незаконне використання інформації, що стала відома
у зв'язку з виконанням посадових повноважень
Незаконне використання особою інформації, що стала відома у
зв'язку з виконанням посадових повноважень, –
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 21232.
Незаконне одержання подарунка (дарунка)
Одержання особою особистого подарунка (дарунка) на порушення вимог закону –
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тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка (дарунка).
Стаття 21233.
Порушення вимог щодо декларування особистих інтересів
Неподання особою у випадках, передбачених законодавством,
відомостей про наявність особистих інтересів чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання нею
своїх посадових обов'язків, –
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
3) у статті 221 цифри «2122 - 21220» замінити цифрами «2122 21233»;
4) у частині першій статті 255:
у пункті 1:
в абзаці другому цифри «21220» замінити цифрами «21220 - 21233»;
в абзаці «органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 1955,
2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 2126)» після цифр
«2126» доповнити цифрами «21221 - 21233»;
пункт 8 після цифр «18511» доповнити цифрами «21221 - 21233»;
5) статтю 257 доповнити частинами другою і третьою такого
змісту:
«Протокол про вчинення корупційного адміністративного
правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк
з моменту його складення надсилається до місцевого загального
суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.
Особа, що склала протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, одночасно з надісланням його
до суду надсилає органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації,
де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено»;
6) у першому реченні частини другої статті 268 слово і цифри
«і 187» замінити цифрами «187, 21221 - 21233»;
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7) статтю 277 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Строк розгляду адміністративних справ про корупційні діяння зупиняється судом, у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, умисно
ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди
з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні,
у відпустці тощо)»;
8) доповнити статтею 2771 такого змісту:
Стаття 2771.
Повідомлення про розгляд справи
Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду
справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.
Інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду
справи в той же строк»;
9) статтю 285 доповнити частиною такого змісту:
«Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за корупційне адміністративне правопорушення у триденний
строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
керівникові підприємства, установи чи організації, державному
чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення згідно із законодавством від виконання нею функцій держави, якщо інше не
передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення».
3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):
1) статтю 18 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
«3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи
за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях не138
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залежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських
функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної
влади, місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом
чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому,
виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної
держави, а також будь-які особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або
державного підприємства), а також посадові особи міжнародних
організацій (працівники міжнародної організації чи інші особи,
уповноважені такою організацією діяти від її імені)»;
2) Особливу частину доповнити розділом VII-А такого змісту:

Розділ VII-А
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ЮРИДИЧНИХ ОСОБАХ ПРИВАТНОГО ПРАВА
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
Стаття 2351.
Зловживання повноваженнями
1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою
одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, своїх
повноважень всупереч інтересам цієї юридичної особи, якщо це
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства
чи держави, –
карається штрафом від ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням
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права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до двох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –
карається штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до
шести місяців, або позбавленням волі на строк від чотирьох до
семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. 1. У статтях 2351, 2353 - 2355, 3681, 3691 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти
або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають
або отримують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну
ринкову, без законних на те підстав.
2. Істотною шкодою у статтях 2351 - 2353 цього Кодексу, якщо
вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, вважається така
шкода, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
3. Тяжкими наслідками у статтях 2351 - 2353 цього Кодексу,
якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 2352.
Перевищення повноважень
1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо вони заподіяли істотну
шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, –
карається виправними роботами на строк до одного року
або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням
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права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
Стаття 2353.
Зловживання повноваженнями особами,
які надають публічні послуги
1. Використання своїх повноважень аудитором, нотаріусом,
експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою,
яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи членом
трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів
всупереч своїм повноваженням з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або з метою заподіяння шкоди
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян,
юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, якщо ці дії
заподіяли істотну шкоду, –
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, –
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.
Стаття 2354.
Комерційний підкуп
1. Пропозиція, надання або передача службовій особі юридичної
особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій чи
бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах
того, хто надає чи передає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб –
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караються штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на
строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, –
караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного
права неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з
використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб –
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до
п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з
вимаганням неправомірної вигоди, –
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
5. Особа, яка пропонувала, надала або передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності,
якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди
або якщо після пропозиції, надання чи передачі неправомірної
вигоди вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом
правом порушувати кримінальну справу.
Примітка. 1. Повторним у статтях 2354 та 2355 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчиняла будь-який із злочинів, передбачених цими статтями, а так само статтями 368 та 369
цього Кодексу.
2. Вимаганням згідно з частиною четвертою статей 2354
та 2355 цього Кодексу визнається вимога надання, передачі
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неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого службового становища стосовно особи, яка надає, передає неправомірну вигоду, або умисне створення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі
приватного права, умов, за яких особа вимушена надати, передати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
Стаття 2355.
Підкуп особи, яка надає публічні послуги
1. Пропозиція, надання, передача аудитору, нотаріусу, експерту, оцінювачу, третейському судді або іншій особі, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також незалежному посереднику чи члену трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів неправомірної
вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка пропонує, надає чи передає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб –
караються штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на
строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, –
караються штрафом від трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на
строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем,
третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, а також
незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або
бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка їх надає чи передає, –
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років.
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4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з
вимаганням неправомірної вигоди, –
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
5. Особа, яка пропонувала, надала, передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання неправомірної вигоди або якщо
після пропозиції, надання чи передачі неправомірної вигоди вона
добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу»;
3) у статті 353:
в абзаці першому слово «Самовільне» замінити цифрою і словом «1. Самовільне»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу,
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або
позбавленням волі на строк до трьох років»;
4) статтю 358 викласти в такій редакції:
Стаття 358.
Підроблення документів, печаток, штампів та бланків,
а також збут чи використання підроблених документів,
печаток, штампів
1. Складання чи видача працівником юридичної особи будьякої форми власності, який не є службовою особою, приватним
підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом або
іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з
наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та
містять передбачені законом реквізити, а також виготовлення
підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх
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збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, –
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, –
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Використання завідомо підробленого документа –
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до двох років.
Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях
357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка
підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які породили чи здатні породити наслідки правового характеру, чи може
бути використана як документи-докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а
також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи
службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні
види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити»;
5) у статті 364:
абзац другий частини першої доповнити словами «та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
абзац другий частини другої доповнити словами «та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян»;
пункти 1 та 2 примітки викласти в такій редакції:
«1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 3681, 369
цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним
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повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних унітарних підприємствах, в установах
чи організаціях посади, пов'язані із виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, місцевого самоврядування, центральним органом державного управління
із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною
особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому,
виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної
держави, а також інші особи, які здійснюють функції держави
для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи інші особи,
уповноважені такою організацією діяти від її імені)»;
6) у статті 365:
абзац другий частини першої доповнити словами «та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
у частині другій:
абзац перший після слова «насильством» доповнити словами
«або погрозою застосування насильства», а після слів «застосуванням зброї» – словами «чи спеціальних засобів»;
абзац другий доповнити словами «та зі штрафом від п'ятисот
до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
абзац другий частини третьої доповнити словами «та зі штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян»;
7) у статті 366:
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих
офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо
неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів»;
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в абзаці другому слова «до п'ятдесяти» замінити словами «до
двохсот п'ятдесяти»;
абзац другий частини другої доповнити словами «та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
8) у статті 367:
в абзаці другому частини першої слова «від п'ятдесяти до
ста п'ятдесяти» замінити словами «від двохсот п'ятдесяти до
п'ятисот»;
в абзаці другому частини другої слова «від ста до двохсот
п'ятдесяти» замінити словами «від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти»;
9) пункт 3 примітки до статті 368 доповнити словами та цифрами «або статтями 2354 чи 2355 цього Кодексу»;
10) доповнити статтею 3681 такого змісту:
Стаття 3681.
Незаконне збагачення
1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди або передача нею такої вигоди близьким родичам (незаконне збагачення) –
карається штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у значних розмірах, –
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, –
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років
або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах, –
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карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією
майна.
Примітка. Незаконним збагаченням у значному розмірі вважається таке, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, у великому розмірі – таке, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі – таке, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян»;
11) статтю 369 викласти в такій редакції:
Стаття 369.
Пропозиція або давання хабара
1. Пропозиція хабара –
карається штрафом від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох
років.
2. Давання хабара –
карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.
3. Давання хабара, вчинене повторно, –
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років
із штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.
4. Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне
становище, або за попередньою змовою групою осіб –
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
5. Давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником –
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років
з конфіскацією майна або без такої.
6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно
заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи
148

Антикорупційне законодавство України

щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.
Примітка. 1. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила цей злочин, або злочин, передбачений статтями 2354 чи 2355 цього Кодексу»;
12) доповнити статтею 3691 такого змісту:
Стаття 3691.
Зловживання впливом
1. Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка
пропонує чи обіцяє (погоджується) за такі вигоди вплинути на
прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, –
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк
від двох до п'яти років.
2. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави,
або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди –
карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
3. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави,
поєднане з вимаганням такої вигоди, –
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій
держави, є особи, визначені в пунктах 1 та 2 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»;
13) у статті 370:
в абзаці другому частини першої слова «або позбавленням волі
на строк від двох до п'яти років» замінити словами «або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом від
двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян»;
абзац другий частини другої доповнити словами «та зі штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
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II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію з 1 січня 2010 року.
Президент України

В. ЮЩЕНКО

м. Київ
11 червня 2009 року
N 1508-VI
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 червня 2008 р. N 532
Київ

Деякі питання реалізації
державної антикорупційної політики
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2009 року N 416,
від 16 вересня 2009 року N 1057
З метою формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Ввести посаду Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики.
2. Пункт 2 виключено
(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 16.09.2009 р. N 1057)
3. Прирівняти Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за умовами оплати праці, матеріальнопобутового та іншого забезпечення до заступника міністра Кабінету Міністрів України.
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. N 416)
4. Міністрам, керівникам центральних органів виконавчої
влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України,
Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій:
визначити з числа своїх заступників особу, відповідальну за
співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної
політики, та у двотижневий строк повідомити про це Секретаріатові Кабінету Міністрів України;
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надавати Урядовому уповноваженому на його запит інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5. Міністерству юстиції разом з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики подати до 15 липня 2009 р. на розгляд Кабінету Міністрів України проект методики проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.
(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. N 416)
6. Міністрові Кабінету Міністрів України подати у місячний
строк пропозиції про внесення змін до актів Кабінету Міністрів
України у зв'язку з прийняттям цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 квітня 2009 р. N 410
Київ

Про затвердження Положення
про Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики
Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 року N 1057,
від 8 грудня 2009 року N 1338
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, що додається.
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 31
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2009 р. N 410

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики
1. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики (далі - Урядовий уповноважений) є посадовою особою, на яку
покладається виконання завдань з підготовки пропозицій щодо
формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики.
Урядовий уповноважений є спеціально уповноваженою особою з питань антикорупційної політики.
(пункт 1 доповнено новим абзацом другим
згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 16.09.2009 р. N1057,
у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)
Урядовий уповноважений підпорядковується Кабінетові Міністрів України та взаємодіє з Президентом України, Верховною
Радою України та Мін’юстом.
2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Прем’єр-міністра України.
Урядовим уповноваженим може бути особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі
права не менш як п’ять років.
3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
4. До компетенції Урядового уповноваженого належить:
1) розроблення і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:
визначення основних напрямів державної антикорупційної
політики;
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(абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 16.09.2009 р. N 1057)
розроблення та здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією
державної антикорупційної політики;
11) формування в межах повноважень, визначених цим Положенням, державної антикорупційної політики, реалізація антикорупційної стратегії, координація діяльності центральних органів виконавчої влади з реалізації антикорупційної політики;
(пункт 4 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. N 1057)
2) проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та підготовка висновків за її результатами;
(підпункт 2 пункту 4 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. N 1057)
3) проведення системного аналізу:
діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади
у сфері запобігання та протидії корупції із здійсненням комплексу заходів щодо їх узгодженої роботи у зазначеній сфері;
(абзац другий підпункту 3 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 16.09.2009 р. N 1057)
законодавства з метою виявлення норм, реалізація яких може
призвести до корупційних проявів, з підготовкою пропозицій
щодо розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері
запобігання та протидії корупції та участю у розробленні таких
актів;
статистичних даних та іншої інформації про факти корупційних діянь та здійснені заходи із запобігання та протидії корупції, зокрема таких, що вживаються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, з метою виявлення
факторів, які сприяють корупційним проявам, і підготовки пропозицій щодо їх усунення;
(абзац четвертий підпункту 3 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України
від 16.09.2009 р. N 1057, від 08.12.2009 р. N 1338)
4) забезпечення ефективної взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами,
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іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями,
об’єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики;
5) участь у співпраці України з Групою держав Ради Європи
проти корупції (GRECO), іншими міжнародними організаціями з
питань антикорупційної політики;
6) здійснення заходів, пов’язаних із залученням до формування та реалізації державної антикорупційної політики інститутів
громадянського суспільства та сприяння співпраці з ними органів виконавчої влади; формування при Урядовому уповноваженому громадської ради з питань державної антикорупційної політики та забезпечення її діяльності;
7) забезпечення інформування громадськості про здійснення
заходів щодо запобігання корупції та у разі потреби Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
про виявлення фактів, що можуть свідчити про корупційні правопорушення;
(підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з постановою Кабінету Міністрів України
від 16.09.2009 р. N1057)
8) налагодження з комітетами Верховної Ради України співпраці щодо реалізації державної антикорупційної політики;
9) проведення досліджень з проблем, пов’язаних з корупцією;
10) забезпечення розміщення в засобах масової інформації матеріалів, що стосуються запобігання та протидії корупції;
11) узагальнення інформації центральних органів виконавчої
влади про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики і подання щорічного звіту Кабінетові Міністрів
України та його оприлюднення. Зазначений звіт надсилається також до відома Президентові України та Верховній Раді України;
(підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 16.09.2009 р. N 1057)
12) надання Кабінетові Міністрів України інформації про виявлені факти, що свідчать про корупційні правопорушення.
(пункт 4 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. N 1057)
156

Антикорупційне законодавство України

5. Урядовий уповноважений має право:
1) звертатися в установленому порядку із запитами до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування та отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
2) брати участь в засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду
питань, що стосуються запобігання та протидії корупції;
3) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його
компетенції;
4) ініціювати утворення робочих груп з підготовки проектів
нормативно-правових актів, проведення їх антикорупційної експертизи; скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
5) вносити центральним органам виконавчої влади пропозиції
щодо залучення на договірних засадах науковців і експертів для
розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення їх
антикорупційної експертизи, досліджень з проблем, пов’язаних з
корупцією, організовувати розміщення замовлення на проведення таких досліджень;
6) використовувати у своїй діяльності методичні та методологічні розробки і бази даних Мін’юсту, інших центральних органів виконавчої влади;
7) передавати у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про корупційні порушення, органам, які проводять боротьбу
з корупцією, відповідні матеріали та одержувати інформацію за
результатами їх розгляду;
8) вносити на розгляд урядового комітету або Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
(пункт 5 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. N 1057)
9) подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
проведення перевірок організації роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними вимог
антикорупційного законодавства та звіти про їх результати;
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(пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1338)
10) утворювати на підставі рішення Кабінету Міністрів України, резолюцій Прем’єр-міністра або Першого віце-прем’єрміністра України з представників центральних органів виконавчої влади робочі групи з питань проведення перевірок організації
роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними вимог антикорупційного законодавства
(далі - робочі групи) і визначати їх керівників;
(пункт 5 доповнено підпунктом 10 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1338)
11) здійснювати координацію діяльності представників центральних органів виконавчої влади, включених до складу робочих груп, під час проведення зазначених перевірок;
(пункт 5 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1338)
12) вносити у разі потреби зміни до складу робочих груп, залучати в установленому порядку до їх роботи фахівців та науковців.
(пункт 5 доповнено підпунктом 12 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1338)
6. Урядовий уповноважений включається до складу урядових
комітетів та має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України.
7. Діяльність Урядового уповноваженого забезпечує відповідний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Урядовий уповноважений може мати радників і консультантів
на громадських засадах з числа фахівців.
(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. N 1057)
8. Урядовий уповноважений в межах компетенції приймає рішення, має бланк та печатку з найменуванням своєї посади та
адреси.
(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 16.09.2009 р. N 1057)
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2009 р. N 1057
Київ

Питання реалізації
державної антикорупційної політики
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 31
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. N 1057

ПОРЯДОК
проведення антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (далі –
антикорупційна експертиза).
2. Антикорупційній експертизі підлягають проекти законів
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади (далі – проекти
нормативно-правових актів).
3. Основні завдання антикорупційної експертизи полягають у
визначенні наявності чи відсутності корупціогенних чинників,
якими є сукупність норм, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та наданні рекомендацій
стосовно їх усунення.
4. До проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків належать проекти, предметом регулювання яких, зокрема, є:
відносини, пов'язані з виконанням рішень, у тому числі індивідуального характеру, предметом яких є визначення прав, свобод, обов'язків людини і громадянина та способів їх реалізації;
управління об'єктами державної або комунальної власності, їх
відчуження;
питання митної справи, податкової та фінансової політики;
установлення процедур аукціонів, тендерів стосовно відчуження чи закупівлі товарів, робіт і послуг;
використання бюджетних коштів;
питання інвестиційної та інноваційної діяльності;
надання пільг і переваг окремим суб'єктам господарювання;
встановлення повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, зокрема щодо
самостійного визначення порядку (механізму, процедури) вирішення проблемних питань;
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делегування повноважень органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування підприємствам та організаціям незалежно від форми власності;
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами;
виконання контрольно-наглядових функцій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.
5. Антикорупційна експертиза проводиться Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (далі – Урядовий
уповноважений).
Строк проведення антикорупційної експертизи не повинен
перевищувати 15 днів після надходження проекту нормативноправового акта до Урядового уповноваженого.
6. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових
актів, що розробляються міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями і подаються на розгляд Кабінету Міністрів
України, проводиться з урахуванням вимог, установлених Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2009 р., N 52, ст. 1789).
Під час подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України головний розробник у пояснювальній записці зазначає про наявність або відсутність у проекті
нормативно-правового акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
7. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових
актів Президента України та тих, що розробляються народними
депутатами України, а також проектів нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади проводиться відповідно до цього Порядку на підставі їх рішення.
Для проведення антикорупційної експертизи до проектів
нормативно-правових актів, зазначених в абзаці першому
цього пункту, головний розробник додає пояснювальну записку, в якій, зокрема, зазначаються мотиви проведення такої експертизи.
161

Антикорупційне законодавство України

8. У разі коли проект нормативно-правового акта потребує вивчення додаткових документів, такі документи подаються Урядовому уповноваженому.
До проведення антикорупційної експертизи особливо складних проектів нормативно-правових актів Урядовий уповноважений має право залучати фахівців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, експертів, науковців.
У такому разі Урядовий уповноважений може продовжити
строк проведення антикорупційної експертизи на 10 днів.
9. Результати антикорупційної експертизи викладаються у висновку, який складається за формою згідно з додатком та доводиться до відома головного розробника.
Висновки до проектів нормативно-правових актів, зазначених
в абзаці першому пункту 7 цього Порядку, надсилаються ініціатору звернення.
Результати антикорупційної експертизи підлягають обов'язковому розгляду під час прийняття рішення щодо відповідного
нормативно-правового акта.
У разі наявності корупціогенних чинників рекомендації стосовно їх усунення, зазначені у висновку антикорупційної експертизи, є обов'язковими для розгляду головним розробником.
10. Результати антикорупційної експертизи за рішенням
Кабінету Міністрів України оприлюднюються на Урядовому
порталі протягом 15 днів після прийняття (схвалення) нормативно-правового акта, за винятком актів, які містять відомості з
обмеженим доступом або становлять державну таємницю.
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Додаток до Порядку

ВИСНОВОК
антикорупційної експертизи проекту _________________________
(найменування проекту акта)

Проект акта розроблено ___________________________________
(найменування органу виконавчої влади)

Загальна характеристика норм проекту акта
Зазначається про належність проекту акта до проектів, що містять
корупційні ризики, дається загальна характеристика питань, які регулює проект акта, стисло викладаються результати громадської антикорупційної експертизи.
Антикорупційна оцінка
Зазначається докладний опис виявлених корупціогенних чинників
з посиланням на норми акта та нормативні приписи, дається оцінка
впливу.
Висновки
Зазначається чи містить проект акта корупціогенні чинники та рекомендації з їх усунення або зменшення впливу, а також рекомендації
щодо доповнення проекту акта нормами стосовно запобігання корупційним правопорушенням або його відхилення.
_____________________
_______________
(Урядовий уповноважений з питань _______
(ініціали та
антикорупційної політики)
(підпис)
прізвище)
___ ____________ 20__ р.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. N 1057
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р.
N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2009 р.,
N 52, ст. 1789):
1) у пункті 2 параграфа 27 розділу 4:
абзац четвертий підпункту 1 після слів «Секретаріатом Кабінету
Міністрів» доповнити словами «або стосовно яких є письмові пропозиції Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики про доцільність проведення антикорупційної експертизи»;
доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) приймає рішення про проведення антикорупційної експертизи проекту акта Кабінету Міністрів.»;
2) у розділі 5:
пункт 1 параграфа 45 після слів «що потребує врегулювання»
доповнити словами «, передбачає правила і процедури, які, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень»;
у параграфі 53:
пункт 1 після слів «обов'язків громадян» доповнити словами
«, а також проектів, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, делегування функцій,
повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, у тому числі організаціям недержавної форми
власності»;
доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. У разі проведення громадської антикорупційної експертизи головний розробник надає громадянам або об'єднанням громадян за їх зверненням проект акта з необхідними матеріалами,
повідомляє про строки завершення його підготовки. Пропозиції,
що надійшли в результаті проведення громадської антикорупційної експертизи, головний розробник розглядає під час опрацювання проекту.»;
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підпункт 1 пункту 1 параграфа 61 викласти у такій редакції:
«1) пояснювальна записка (додаток 4), у якій викладаються
підстава та мета розроблення проекту, результати аналізу проблеми, наводиться обґрунтування необхідності прийняття акта, зазначаються позиція заінтересованих органів та заходи, здійснені для врегулювання розбіжностей (якщо проект подано з розбіжностями), відомості про наявність або відсутність у проекті акта
правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, відображаються фінансово-економічні
розрахунки та пропозиції щодо визначення джерел покриття
витрат, а також очікувані соціально-економічні результати реалізації акта. Якщо реалізація акта не потребує фінансування з
державного чи місцевого бюджетів, про це окремо зазначається
в записці.
До пояснювальної записки додаються пропозиції за результатами громадської антикорупційної експертизи проекту акта (у
разі її проведення), а також можуть додаватися довідкові та інші
інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність прийняття акта;»;
доповнити пункт 3 параграфа 63 підпунктом 7 такого змісту:
«7) вивчає проект акта на предмет наявності або відсутності в
ньому правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення
корупційних правопорушень.»;
доповнити параграф 66 пунктами 9 - 14 такого змісту:
«9. Урядовий комітет розглядає питання про доцільність проведення антикорупційної експертизи проекту акта та приймає
відповідне рішення.
Під час прийняття рішення враховується також позиція головного розробника та Секретаріату Кабінету Міністрів щодо наявності або відсутності у проекті акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та пропозиція Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики щодо доцільності проведення антикорупційної експертизи.
10. Рішення урядового комітету про проведення антикорупційної експертизи може бути прийняте щодо проекту акта Кабінету Міністрів, який підготовлений з дотриманням регламентних вимог, та у разі, коли за результатами розгляду на урядовому комітеті до нього не висловлено зауважень по суті.
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11. У разі прийняття рішення про проведення антикорупційної експертизи проекту акта такий проект подається Секретаріатом Кабінету Міністрів Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики для проведення в установленому порядку антикорупційної експертизи.
12. Висновок антикорупційної експертизи Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики надсилає Секретаріату Кабінету Міністрів та головному розробнику проекту акта.
13. Якщо за висновком антикорупційної експертизи проект
акта не містить корупціогенних чинників, він вважається схваленим урядовим комітетом та подається для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів.
14. У разі коли за висновком антикорупційної експертизи проект акта містить корупціогенні чинники, головний розробник доопрацьовує його протягом трьох робочих днів після надходження висновку антикорупційної експертизи та вносить до Кабінету
Міністрів з мотивуванням у пояснювальній записці ступеня врахування викладених у висновку рекомендацій для повторного
розгляду урядовим комітетом.
Такий проект акта після опрацювання у Секретаріаті Кабінету Міністрів передається повторно Урядовому уповноваженому
з питань антикорупційної політики для проведення антикорупційної експертизи та після її проведення включається до порядку
денного чергового засідання урядового комітету.»;
друге речення пункту 1 параграфа 67 після слів «розгляду урядовим комітетом» доповнити словами «, а також висновок антикорупційної експертизи проекту акта (у разі її проведення)»;
3) у розділі 6:
пункт 6 параграфа 82 викласти у такій редакції:
«6. Внесені до Кабінету Міністрів проекти законів опрацьовуються та розглядаються у порядку, встановленому главами
6 і 7 розділу 5 цього Регламенту, з урахуванням таких особливостей:
1) усі законопроекти відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» підлягають обов'язковій антикорупційній експертизі;
2) до таких законопроектів правила пунктів 9 - 11 § 66 Регламенту не застосовуються;
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3) проект закону, який підготовлений з дотриманням регламентних вимог та стосовно якого на засіданні урядового комітету не висловлено зауважень по суті, попередньо підтримується
урядовим комітетом та подається Секретаріатом Кабінету Міністрів Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики для проведення антикорупційної експертизи з наступною підготовкою його для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів відповідно до порядку, встановленого пунктами 12 - 14
§66 Регламенту.»;
доповнити параграф 83 підпунктом 8 такого змісту:
«8) висновком антикорупційної експертизи проекту закону.»;
4) у додатках до Регламенту:
додаток 4 після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого
змісту:
«7. Запобігання корупції
Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Наводиться інформація про проведення громадської антикорупційної експертизи.».
У зв'язку з цим пункти 7 - 9 вважати відповідно пунктами 8 - 10;
у додатку 8:
доповнити пункт 3 абзацом такого змісту;
«Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта
правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Наводиться інформація про проведення
громадської антикорупційної експертизи.»;
у пункті 4:
перше речення після слів «висловлених на засіданні» доповнити словами «або прийнято рішення про проведення антикорупційної експертизи»;
у другому реченні слова «у процесі доопрацювання проекту»
виключити.
2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 532 «Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики» (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42,
ст. 1397) виключити.
3. У Положенні про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, затвердженому постановою Кабінету
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Міністрів України від 24 квітня 2009 р. N 410 (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 33, ст. 1128):
1) пункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Урядовий уповноважений є спеціально уповноваженою особою з питань антикорупційної політики.».
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) у пункті 4:
в абзаці другому підпункту 1 слова «та координації діяльності
центральних органів виконавчої влади з її реалізації» виключити;
доповнити підпунктом 11 такого змісту:
«11) формування в межах повноважень, визначених цим Положенням, державної антикорупційної політики, реалізація антикорупційної стратегії, координація діяльності центральних органів виконавчої влади з реалізації антикорупційної політики;»;
підпункт 2 викласти у такій редакції:
«2) проведення антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів та підготовка висновків за її результатами;»;
у підпункті 3:
абзац другий після слів «діяльності центральних» доповнити
словами «та місцевих»;
абзац четвертий після слів «іншої інформації про» доповнити
словами «факти корупційних діянь та»;
підпункт 7 після слів «щодо запобігання корупції» доповнити
словами «та у разі потреби Президента України, Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України про виявлення фактів, що
можуть свідчити про корупційні правопорушення»;
у першому реченні підпункту 11 слова «та його копій до відповідних органів виконавчої влади та Генеральної прокуратури
України» замінити словами «та його оприлюднення»;
доповнити підпунктом 12 такого змісту:
«12) надання Кабінетові Міністрів України інформації про виявлені факти, що свідчать про корупційні правопорушення.»;
3) доповнити пункт 5 підпунктом 8 такого змісту:
«8) вносити на розгляд урядового комітету або Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.»;
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4) доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:
«Урядовий уповноважений може мати радників і консультантів на громадських засадах з числа фахівців.»;
5) пункт 8 викласти у такій редакції:
«8. Урядовий уповноважений в межах компетенції приймає
рішення, має бланк та печатку з найменуванням своєї посади та
адреси.».
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2009 р. N 1346
Київ

Про затвердження Методології проведення
антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів
Відповідно до статті 13 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Методологію проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що додається.
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 31
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1346

МЕТОДОЛОГІЯ
проведення антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів
Загальна частина
1. Ця Методологія визначає основні етапи проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (далі –
акти), основні корупціогенні чинники, їх ознаки та рекомендації
щодо їх усунення.
2. У цій Методології терміни вживаються у такому значенні:
адміністративна процедура – установлений в акті порядок дій
фізичних та юридичних осіб, спрямований на реалізацію їх прав
і виконання обов’язків або визначення повноважень державного
органу, його посадової та службової особи;
антикорупційна експертиза проектів актів – перевірка проектів актів на предмет наявності в них положень, що сприяють або
можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, з метою
запобігання виникненню передумов для вчинення таких правопорушень і розроблення рекомендацій стосовно їх усунення;
дискреційні повноваження – сукупність прав і обов’язків
державних органів, їх посадових та службових осіб, що дають
можливість на власний розсуд визначити повністю або частково
зміст рішення або вибрати один з кількох варіантів прийняття рішень, передбачених проектом акта;
корупціогенний чинник – сукупність положень або положення, що містяться в акті, які сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень під час їх застосування чи
створенню умов для легітимності корупційних діянь, а також можуть допускати чи провокувати їх виникнення.
3. Ця Методологія застосовується з метою запобігання корупційним правопорушенням шляхом виявлення та усунення корупціогенних чинників у проекті акта.
4. Антикорупційна експертиза проектів актів проводиться комплексно. При цьому враховується те, що більшість
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зазначених у цій Методології корупціогенних чинників взаємозв’язані між собою, оскільки одна і та сама ознака корупціогенності може свідчити про наявність у проекті акта різних корупціогенних чинників.
5. Антикорупційна експертиза проектів актів проводиться
трьома етапами:
перший – загальна оцінка проекту акта;
другий – антикорупційна оцінка положень проекту акта;
третій – підготовка висновку та розроблення рекомендацій
щодо усунення корупціогенних чинників.
На першому етапі визначається належність проекту акта до
проектів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків,
дається загальна характеристика проекту акта, оцінюється рівень обґрунтованості його прийняття, визначається відповідність проекту акта вимогам Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», аналізуються результати громадської антикорупційної експертизи у разі її проведення.
На другому етапі проводиться оцінка кожного положення проекту акта на предмет наявності корупціогенних чинників, аналіз
повноти врегулювання суспільних відносин, які є предметом регулювання проекту акта, а також ступінь внутрішньої узгодженості і доступності для розуміння положень проекту акта, встановлюються виявлені корупціогенні чинники та оцінюється їх
вплив на можливість виникнення передумов для вчинення корупційного правопорушення.
На третьому етапі оформлюється висновок за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня
2009 р. N 1057 «Питання реалізації державної антикорупційної
політики» (Офіційний вісник України, 2009 р., N 78, ст. 2640), а
також розробляються рекомендації щодо усунення корупціогенних чинників та зазначаються можливі способи їх усунення.
6. Правила оцінювання корупціогенних чинників та розроблення рекомендацій щодо їх усунення встановлюються Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.
Корупціогенні чинники та їх ознаки
7. До основних корупціогенних чинників належать:
1) розширення дискреційних повноважень;
2) перевищення повноважень;
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3) встановлення завищених вимог до фізичних та юридичних осіб;
4) використання прав фізичних та юридичних осіб залежно від
інтересів посадової чи службової особи державного органу;
5) вибіркова зміна обсягу прав фізичних та юридичних осіб;
6) надмірна свобода підзаконного нормотворення;
7) незрозумілі лінгвістичні формулювання;
8) наявність прогалин у правовому регулюванні, правових колізій та декларативних положень;
9) відсутність чи неповнота адміністративних і конкурсних
(аукціонних) процедур;
10) відсутність заборон та обмежень під час прийняття рішень
державних органів, їх посадових та службових осіб;
11) хибні цілі та пріоритети;
12) наявність діянь, які можуть допускати чи провокувати
вчинення корупційних правопорушень;
13) порушення балансу інтересів;
14) ухилення від установленої процедури.
8. Характерними ознаками розширення дискреційних повноважень є невизначення строків прийняття рішення, відсутність
умов та підстав для його прийняття, дублювання функцій різних
державних органів.
9. Характерними ознаками перевищення повноважень є відсутність повноважень державного органу на прийняття акта чи
встановлення правил поведінки за умови відсутності акта вищої
юридичної сили з цього питання.
10. Характерними ознаками встановлення завищених вимог до
фізичних та юридичних осіб є визначення у проекті акта особливих правил, обов’язків, заборон, обмежень, які значно ускладнюють доступ до матеріальних або нематеріальних благ фізичним та
юридичним особам, перешкоджають реалізації їх прав, свобод та
інтересів. Про наявність зазначеного чинника свідчить невичерпний перелік документів, що вимагаються від фізичних та юридичних осіб, чи відсутність підстав для відмови у реалізації такими особами своїх прав.
11. Характерними ознаками використання прав фізичних та
юридичних осіб залежно від інтересів посадової та службової особи державного органу є відсутність чіткої процедури реалізації фізичними та юридичними особами своїх прав за наявності
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різних способів чи строків вчинення будь-якої дії в рамках встановленої адміністративної процедури.
Наприклад, під час проведення аукціону заявнику надається
право відкликати заяву до початку проведення аукціону без встановлення підстав і строків відкликання.
12. Характерною ознакою вибіркової зміни обсягу прав фізичних та юридичних осіб є встановлення винятків із загального правила поведінки для фізичних та юридичних осіб, яке залежить від вибору службової чи посадової особи державного органу.
13. Характерною ознакою надмірної свободи підзаконного
нормотворення є встановлення бланкетних норм у проекті акта
у разі відсутності врегульованих актом вищої юридичної сили
основних правил поведінки. Бланкетні норми не повинні призводити до зниження рівня правового регулювання відносин.
Наприклад, законом встановлено, що певні правила визначаються Кабінетом Міністрів України, а у проекті акта Кабінету Міністрів України встановлено, що такі правила визначаються відповідним центральним органом виконавчої влади.
14. Характерною ознакою незрозумілих лінгвістичних формулювань є використання термінів, понять, словосполучень, які
тлумачаться неоднозначно, категорій оцінного характеру, що дають можливість для розширення дискреційних повноважень державного органу, його посадової чи службової особи та застосування положень залежно від інтересів осіб, відповідальних за їх
виконання.
15. Наявність прогалин у правовому регулюванні характеризується відсутністю норм, які регулюють певні суспільні відносини чи процедуру виконання державним органом відповідної
функції, що дає можливість виконавцю ліквідувати таку прогалину в процесі правозастосування на власний розсуд.
Характерною ознакою правових колізій є наявність кількох актів чи кількох положень в одному акті, які по-різному визначають
правила регулювання певного кола суспільних відносин, за умови,
що можливість вирішення такої колізії залежить від вольового рішення посадової чи службової особи державного органу.
Характерною ознакою наявності декларативних положень є
встановлення у проекті акта положень за відсутності механізму
їх реалізації.
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16. Характерними ознаками відсутності чи неповноти адміністративних процедур є невизначення у проекті акта,
яким регулюється питання щодо реалізації прав і виконання
обов’язків фізичними та юридичними особами, порядку провадження державними органами, їх посадовими та службовими
особами певних дій, а також відсутності одного з елементів такого порядку.
Характерною ознакою відсутності чи неповноти конкурсних
(аукціонних) процедур є відсутність адміністративного порядку
(чи одного з його елементів) надання права.
17. Характерними ознаками відсутності заборон та обмежень
під час прийняття рішень державними органами, їх посадовими
та службовими особами є відсутність превентивних положень,
які визначають статус і повноваження посадових та службових
осіб державних органів у таких сферах, як, зокрема, митна справа, податкова і фінансова політика, встановлення процедур аукціонів, надання адміністративних послуг державними органами,
використання бюджетних коштів, надання пільг і переваг.
18. Характерною ознакою хибних цілей та пріоритетів є
об’єктивна недоцільність прийняття акта, надмірна складність
механізму врегулювання суспільних відносин, що є предметом
регулювання акта, а також невідповідність положень акта задекларованим цілям.
19. Характерною ознакою діянь, які можуть допускати чи
провокувати вчинення корупційних правопорушень, є наявність
у проекті акта корупційного положення, викликаного корупційністю відповідного галузевого акта чи акта вищої юридичної
сили, а також наявністю вже вчинених порушень, які сприяють
виникненню корупційних правопорушень.
Наприклад, недотримання вимог формально-технічного характеру, зокрема прийняття (видання) акта державним органом,
його посадовою та службовою особою з перевищенням своїх повноважень; порушення установленої форми акта та процедури
його прийняття (видання), підписання, опублікування і набрання чинності; відсутність встановлення у проекті акта строків для
прийняття актів, які необхідні для реалізації положень зазначеного проекту акта та визначені ним, що дає можливість для виникнення правових прогалин.
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20. Характерною ознакою порушення балансу інтересів є встановлення у проекті акта переваг для однієї групи суб’єктів правовідносин, що звужує чи обмежує права інших осіб і може свідчити про неправомірний інтерес під час підготовки та реалізації
проекту акта.
21. Характерною ознакою ухилення від установленої процедури є використання передбаченої проектом актом можливості
щодо встановлення особливостей з метою ухилення від проведення загальної процедури, визначеної для відповідних суспільних
відносин.
Рекомендації щодо усунення корупціогенних чинників
22. Способи усунення корупціогенних чинників зазначаються
у відповідних рекомендаціях.
23. Виявлені корупціогенні чинники можуть бути усунуті такими способами:
1) виключення відповідного тексту з проекту акта;
2) уточнення редакції проекту акта;
3) підготовка нової редакції проекту акта.
24. Для усунення виявлених корупціогенних чинників можуть застосовуватися такі рекомендації:
1) виключення з проекту акта дискреційного повноваження
або обмеження його обсягу;
2) зменшення кількості рішень, які державний орган, його посадові та службові особи мають право приймати на власний розсуд;
3) введення окремих елементів адміністративної процедури
під час застосування дискреційних повноважень, зокрема строків та підстав прийняття рішень;
4) введення додаткових заборон на прийняття окремих рішень;
5) передача дискреційного повноваження державному органу
вищого рівня або його визначення в акті вищої юридичної сили;
6) запровадження процедури погодження застосування дискреційного повноваження;
7) зниження рівня і обсягу вимог, обов’язків і заборон, установлених для фізичних та юридичних осіб;
8) зменшення кількості державних органів, які беруть участь
в прийнятті одного рішення, що забезпечує реалізацію прав, та/
або скорочення строків прийняття такого рішення;
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9) скорочення переліку документів (обсягу інформації), які фізичні та юридичні особи зобов’язані подати державним органам
для реалізації їх прав;
10) скорочення переліку критеріїв, яким повинні відповідати
фізичні та юридичні особи, що претендують на отримання права
або блага;
11) покладення виконання обов’язків фізичних та юридичних
осіб на державні органи, їх посадових та службових осіб;
12) уточнення лінгвістичних формулювань з метою усунення
невизначених правових або оцінних понять;
13) підготовка пропозицій щодо встановлення положень, необхідних для реалізації проекту акта;
14) запровадження адміністративної процедури;
15) включення до проекту акта окремих елементів адміністративної процедури;
16) визначення вичерпного переліку підстав, необхідних для
прийняття акта, нормативне закріплення обов’язку посадових та
службових осіб державних органів щодо обґрунтування рішення,
яке ними приймається;
17) запровадження конкурсних процедур;
18) визначення реальної вартості переданого за результатами
конкурсу майна або майнових прав;
19) забезпечення належного інформування про проведення
конкурсу (аукціону);
20) створення рівних умов для учасників конкурсу (аукціону);
21) створення належних умов для оприлюднення інформації
про всіх учасників конкурсу (аукціону) і його результати;
22) запобігання виникненню конфлікту інтересів членів конкурсної комісії;
23) введення чітких критеріїв визначення переможця конкурсу (аукціону);
24) доповнення проектів актів, що регулюють питання у сферах
з потенційно високим ступенем ризику вчинення корупційних правопорушень, положеннями, якими встановлюються обмеження і
заборони антикорупційного характеру для посадових та службових
осіб державних органів з метою запобігання корупційним проявам;
25) визначення додаткових обов’язків і заборон для посадових та службових осіб державних органів, які повинні стати
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своєрідною противагою встановленим завищеним вимогам до
фізичних та юридичних осіб;
26) доповнення проектів актів положеннями, що дають змогу посадовим та службовим особам державних органів визначити
відповідальних за виконання тієї чи іншої функції такого органу
або надання державної послуги;
27) передбачення в проекті акта положень про види відповідальності посадових та службових осіб державних органів, які
кореспондуються з відповідним актом, що встановлює юридичну
відповідальність;
28) виключення визначених обмежень для фізичних та юридичних осіб щодо отримання інформації;
29) підготовка пропозицій щодо неможливості прийняття акта
у зв’язку з невідповідністю запропонованої редакції задекларованим цілям;
30) зменшення надмірної складності механізму врегулювання
питання, визначеного у проекті акта;
31) усунення правової колізії шляхом виключення положень з
проекту акта;
32) визначення відповідальних осіб і встановлення строків розроблення та прийняття актів, необхідних для реалізації проекту акта;
33) послаблення негативного впливу у зв’язку з порушенням
балансу інтересів шляхом передбачення положень, що вирівнюють інтереси груп суб’єктів, яких стосується проект акта;
34) зазначення застережень щодо можливості виникнення корупційних ризиків у майбутньому та наслідків у разі збереження у проекті акта положень, що свідчать про наявність діянь, які
можуть допускати чи провокувати вчинення корупційних правопорушень.
25. У процесі проведення антикорупційної експертизи проекту акта можуть бути сформульовані інші рекомендації щодо усунення корупціогенних чинників.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2009 р. N 1315
Київ

Про затвердження Порядку накопичення
та оприлюднення інформації про юридичних осіб,
притягнутих до відповідальності
за корупційні правопорушення
Відповідно до статті 8 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за
корупційні правопорушення, що додається.
2. Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики запровадити до 1 січня 2010 р. на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (Єдиному веб-порталі органів виконавчої
влади) відповідну рубрику для розміщення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2010 року.
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 31
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1315

ПОРЯДОК
накопичення та оприлюднення інформації
про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності
за корупційні правопорушення
1. Цей Порядок визначає процедуру накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення (далі – інформація).
2. Під юридичними особами, притягнутими до відповідальності за корупційні правопорушення, слід розуміти таких осіб, щодо
яких є рішення суду, яке набрало законної сили, у справі про
притягнення юридичної особи до відповідальності та накладення стягнення за вчинення від її імені та в її інтересах керівником
такої юридичної особи, її засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою самостійно або у співучасті будь-якого із злочинів, передбачених статтею 209, частинами першою або другою
статей 2354, 2355, статтями 364, 365, 368, 369 і 376 Кримінального кодексу України (далі – рішення суду).
3. Інформація повинна готуватися на підставі рішення суду та
містити:
найменування суду, що прийняв рішення;
дату прийняття рішення та набрання ним законної сили;
відомості про притягнуту до відповідальності за корупційне правопорушення юридичну особу (найменування, місцезнаходження, організаційно-правова форма, код згідно з ЄДРПОУ,
дані про державну реєстрацію);
посилання на норму закону, за якою юридична особа притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення.
4. Після відкриття загального доступу до рішень суду, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень, ДСА забезпечує надсилання протягом трьох робочих днів Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики електронних
копій судових рішень для оприлюднення інформації протягом
трьох днів на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України
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(Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади) на сторінці Урядового уповноваженого з метою забезпечення безоплатного доступу до неї органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, юридичних осіб, що
фінансуються з державного чи місцевого бюджету, громадян.
У разі необхідності Держкомпідприємництво надає у триденний строк Урядовому уповноваженому на його запит витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомостями, передбаченими в абзаці четвертому
пункту 3 цього Порядку.
5. Інформація реєструється та зберігається в апараті Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики відповідно до Порядку роботи з документами та організації діловодства у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, який затверджує
Міністр Кабінету Міністрів.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2009 р. N 1336
Київ

Про затвердження
Порядку інформування громадськості
про результати роботи у сфері протидії корупції
Відповідно до статті 16 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 31
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1336
ПОРЯДОК
інформування громадськості про результати роботи
у сфері протидії корупції
1. Цей Порядок визначає процедуру інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (далі –
Урядовий уповноважений), міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій (далі – державні органи)
та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в
Збройних Силах) (далі – уповноважені суб’єкти).
2. Інформування громадськості Урядовим уповноваженим,
державними органами та уповноваженими суб’єктами про результати роботи у сфері протидії корупції, зокрема про вжиті заходи щодо її запобігання та протидії, факти притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення злочинів у сфері службової діяльності, корупційних правопорушень (далі – результати
роботи), здійснюється з метою забезпечення реалізації прав громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення
відкритості, доступності та достовірності такої інформації.
3. Державні органи та уповноважені суб’єкти:
1) розміщують на інформаційних стендах у приміщеннях, в
яких здійснюється прийом громадян, на власних веб-сайтах та у
засобах масової інформації відомості, що постійно оновлюються,
зокрема:
найменування установи, поштову та електронну адреси, номер
телефону, адресу офіційного веб-сайта, а також інформацію про
посадових осіб, яких можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень;
інформацію про осіб, відповідальних за співпрацю з Урядовим
уповноваженим;
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нормативно-правові акти з питань протидії корупції;
роз’яснення та коментарі окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії корупції, надані відповідним органом;
інформацію про корупційні правопорушення, що викликали
широкий громадський резонанс, факти викриття злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі про факти притягнення посадових та юридичних осіб до відповідальності за вчинення таких злочинів і правопорушень;
цей Порядок;
іншу інформацію про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції;
2) інформують громадськість про результати роботи шляхом:
використання Інтернету та засобів масової інформації;
проведення просвітницької роботи, зокрема забезпечення проведення в спеціалізованих навчальних закладах тематичних занять з питань протидії корупції, науково-методичних і науковопрактичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом,
прес-конференцій та зустрічей з представниками засобів масової
інформації.
4. Уповноважені суб’єкти щороку не пізніше 10 лютого:
1) оприлюднюють в друкованих засобах масової інформації
загальнодержавної сфери розповсюдження та на власних вебсайтах інформацію про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції і про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
2) подають Урядовому уповноваженому інформацію про результати роботи, в якій обов’язково зазначають:
кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення
корупційних правопорушень;
кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду або на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення;
дані про осіб окремо за категоріями, зазначеними у частині
першій статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», і за видами відповідальності за корупційні правопорушення;
дані про розміри завданих корупційними правопорушеннями
збитків, стан та обсяги їх відшкодування;
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узагальнені результати громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (у разі її проведення);
дані про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції, у
тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
результати соціологічних досліджень, що проводилися на їх
замовлення державними та недержавними науково-дослідними
установами, з питань поширення корупції.
5. Державні органи подають щороку не пізніше 10 лютого Урядовому уповноваженому інформацію, зазначену в абзацах шостому - восьмому підпункту 2 пункту 4 цього Порядку.
6. Урядовий уповноважений готує звіт про вжиті заходи щодо
запобігання та протидії корупції з урахуванням інформації, що
надійшла від державних органів та уповноважених суб’єктів, і
узагальнених результатів антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та соціологічних досліджень, що
проводилися на його замовлення державними та недержавними
науково-дослідними установами, з питань поширення корупції.
Зазначений звіт Урядовий уповноважений оприлюднює щороку не пізніше 1 квітня в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на Урядовому
порталі.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2009 р. N 1338
Київ

Про заходи щодо посилення протидії корупції
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити:
невідкладний розгляд звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції;
подання щомісяця до 10 числа Урядовому уповноваженому з
питань антикорупційної політики (далі – Урядовий уповноважений) звітів про заходи, вжиті за результатами розгляду зазначених звернень.
2. Погодитися з пропозицією Урядового уповноваженого щодо
визначення представників центральних органів виконавчої влади,
які на постійній основі співпрацюють з Урядовим уповноваженим
у частині проведення перевірок організації роботи в центральних
та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними
вимог антикорупційного законодавства, згідно з додатком.
3. Установити, що перевірки організації роботи в центральних
та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними
вимог антикорупційного законодавства проводяться робочими
групами, утвореними Урядовим уповноваженим, відповідно до
Порядку проведення перевірки робочими групами центральних
органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30 червня 2006 р. N 886 (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 27, ст. 1935).
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
Прем’єр-міністр України
Інд. 31

Ю. ТИМОШЕНКО
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Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1338

ПЕРЕЛІК
представників центральних органів виконавчої влади,
які на постійній основі співпрацюють з Урядовим уповноваженим з
питань антикорупційної політики у частині
проведення перевірок організації роботи
в центральних та місцевих органах виконавчої влади
стосовно дотримання ними вимог антикорупційного законодавства
- перший заступник Міністра
БЕДРИКІВСЬКИЙ
внутрішніх справ – начальник
Володимир ВолодимиГоловного управління по боротьбі
рович
з організованою злочинністю
БУХАРЄВ
- перший заступник Голови ДПА –
Владислав Вікторович начальник податкової міліції
- заступник Голови СБУ – начальник
ГРИЦАК
Головного управління по боротьбі з коВасиль Сергійович
рупцією та організованою злочинністю
ІСКРА
- перший заступник Голови КРУ
Ігор Іванович
КЛЮШКЕ
- заступник Голови ДержфінмонітоСтаніслав Миколайорингу
вич
МІТРОФАНОВА
- заступник Міністра праці та
Олена Володимирівна соціальної політики
ПОЛУДЬОННИЙ
- заступник Міністра фінансів
Микола Миколайович
ТКАЧ
- перший заступник Начальника
Володимир Дмитрович Головдержслужби
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1338
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Підрозділ 4.4 «Індексація документів» розділу 4 «Складання та оформлення службових документів» Примірної інструкції
з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50), доповнити пунктом
такого змісту:
«4.4.4. Під час реєстрації документів, що містять інформацію про факти корупції, на документі проставляється позначка
«КД».».
2. У розділі II Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р.
N 858 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2461):
позицію «240 Інше» замінити такою позицією:
«240 Факти корупції»;
доповнити такою позицією:
«250 Інше».
3. У Положенні про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 24 квітня 2009 р. N 410 (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 33, ст. 1128, N 78, ст. 2640):
в абзаці четвертому підпункту 3 пункту 4 слова «здійснення
заходів» замінити словами «здійснені заходи»;
доповнити пункт 5 підпунктами 9 - 12 такого змісту:
«9) подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
проведення перевірок організації роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними вимог
антикорупційного законодавства та звіти про їх результати;
10) утворювати на підставі рішення Кабінету Міністрів України, резолюцій Прем'єр-міністра або Першого віце-прем'єрміністра України з представників центральних органів виконавчої
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влади робочі групи з питань проведення перевірок організації роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади стосовно дотримання ними вимог антикорупційного законодавства
(далі – робочі групи) і визначати їх керівників;
11) здійснювати координацію діяльності представників центральних органів виконавчої влади, включених до складу робочих груп, під час проведення зазначених перевірок;
12) вносити у разі потреби зміни до складу робочих груп, залучати в установленому порядку до їх роботи фахівців та науковців.».
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