Акти законодавства, що утворюють основу
антикорупційного законодавства України

Конституція України
Міжнародні акти
Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року
№ 251-V)
Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом
України від 16 березня 2005 року № 2476-IV)
Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (ратифікована Законом
України від 18 жовтня 2006 року № 252-V)
Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу
з корупцією (ратифікований Законом України від 18 жовтня 2006 року № 253-V)
Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено
Рекомендацією Кабінету Міністрів Ради Європи Європейським країнам "Про кодекси
поведінки для державних службовців" на 106 сесії 11 травня 2000 р., № R (2000)10)
Законодавство України
Кодекси та закони:
Кримінальний кодекс України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III);
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X
Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року
№ 3206-VI (втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю,
які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення
відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування)
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Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014
року № 1698-VII
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» 15 березня 2016 року № 1022-VIII
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та
Національного агентства з питань запобігання корупції» 12 лютого 2015 року № 198-VIII
Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
Закон України від 07.03.2002 № 3099-III «Про Військову службу правопорядку
в Збройних Силах України»
Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР
Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»
Укази Президента України:
Указ Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок проведення
спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад,
пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»
Постанови Кабінету Міністрів України:
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики
в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 «Про затвердження
Правил етичної поведінки державних службовців»
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195
«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі,
Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним
установам чи організаціям» (в редакцій від 29.05.2015)
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 16 «Про затвердження
Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо
відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» (в редакції від 03.10.2013)
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання
запобігання та виявлення корупції» (Типове положення про уповноважений підрозділ
(особу) з питань запобігання та виявлення корупції)
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Відомчі нормативно-правові акти:
Наказ Міністерства оборони України від 30 липня 2015 року № 374 «Про затвердження
Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2015-2017 роки»
Наказ Міністерства оборони України від 24 листопада 2015 року № 646 «Про утворення
системи роботи з питань запобігання корупції в Міністерстві оборони України та
Збройних Силах України»
Наказ Міністерства оборони України від 03 жовтня 2014 року № 700 «Про затвердження
Положення про Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства
оборони України»
Наказ Міністерства оборони України від 02 липня 2013 року № 444 «Про затвердження
Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення,
порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України»
Наказ заступника Міністра оборони України – керівника апарату від 06 червня 2013
року № 54 «Про затвердження Переліку посад державних службовців та військових
посадових осіб Міністерства оборони України, які працюють (проходять військову
службу) у сферах, де існує високий ризик прояву корупції»
Наказ Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5 «Про затвердження
Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (в редакції від 03.07.2015)
Спільний наказ Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби
безпеки, Міністерства доходів і зборів, Міністерства оборони і Державної судової адміністрації від 22 квітня 2013 року № 52/394/172/71/268/60 «Про затвердження Інструкції
про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень»
Інші документи
(Джерело: Офіційний веб-сайт Комітету з питань запобігання і протидії корупції
Верховної Ради України)
Постанова Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 „Про судову практику
у справах про хабарництво”
Постанова Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 15 „Про судову
практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”
Рекомендації Групи держав проти корупції (ГРЕКО) за результатами спільних 1-го
і 2-го раундів оцінювання по Україні (квітень 2007 року) [витяг]
Оціночний звіт Групи держав проти корупції (ГРЕКО) за результатами спільних 1-го
і 2-го раундів оцінювання по Україні (травень 2009 року)
Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією Мережі боротьби проти корупції
для країн Східної Європи і Центральної Азії. (мовою оригіналу)
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Узагальнені рекомендації для України Стамбульського плану дій по боротьбі
із корупцією Мережі боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної
Азії.
Методичні матеріали
Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах
та органах місцевого самоврядування».
Підготовлені Міністерством юстиції із залученням Головних управлінь юстиції
у Донецькій та Миколаївській областях спільно з Інститутом вивчення проблем
злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України,
2013 рік.
(УВАГА: використовувати в частині, що не суперечить ЗУ «Про запобігання корупції»
від 14.10.2014 № 1700-VII) http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13
1) Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
2) Роз’яснення положень антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної
роботи близьких осіб.
Підготовлені Управлінням запобігання та протидії корупції Міністерства оборони
України, 2014 р.
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupczii/
Корисні Інтернет-ресурси
(законодавство, аналітика, дослідження, методичні розробки)
Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Розділ «Законодавство»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a#
Офіційний веб-сайт Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії
корупції Верховної Ради України http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk
Офіційний веб-портал Міністерства оборони України. Розділ «Запобігання проявам
корупції» http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupczii/
Transparency International Україна http://ti-ukraine.org/
Національна рада реформ http://reforms.in.ua
Антикорупційний портал http://www.acrc.org.ua
Єдиний державний веб-портал відкритих даних http://data.gov.ua/about-us
Створено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835
«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню
у формі відкритих даних».
4
3

