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КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 
313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання 
службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 
210, 354, 364, 3641, 3652, 368-3692 цього Кодексу (примітка до 
статті 45 Кримінального кодексу). 

Найбільш типові (розповсюджені) корупційні злочини, які 
вчиняються «в державному секторі» згруповані у Розділі XVII 
«Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг»: статті 364, 368, 3682, 369, 
а також злочини передбачені статтями 191, 210.

–  особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 
здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядуван-
ня, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної 
влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи кому-
нальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані 
з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-госпо-
дарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повно-
важенням, яким особа наділяється повноважним органом державної 
влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом дер-
жавного управління із спеціальним статусом, повноважним органом 
чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом 
або законом.

– особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про держав-
ну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також 
інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і за-
ступники керівників органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

КорупційНими 
злочиНами

СлуЖБоВі  оСоБи  

СлуЖБоВі оСоБи, 
ЯКі займаЮТЬ 

ВіДпоВіДалЬНЕ 
СТаНоВиЩЕ 

CУБ’єКтамИ КОРУПЦІЙНИх ЗЛОЧИНІв в «деРжавНОмУ сеКтОРІ» є:

До державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному 
фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або стано-
вить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу 
на господарську діяльність такого підприємства.

2



1. Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету мі-
ністрів України, перші заступники та заступники міністрів, члени 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, антимонопольного комітету України, Голо-
ва державного комітету телебачення і радіомовлення України, 
Голова Фонду державного майна України, його перший заступ-
ник та заступники, члени Центральної виборчої комісії, народні 
депутати України, Уповноважений верховної Ради України з прав 
людини, директор Національного антикорупційного бюро Украї-
ни, Генеральний прокурор України, його перший заступник та за-
ступники, Голова Конституційного суду України, його заступники 
та судді Конституційного суду України, Голова верховного суду 
України, його перший заступник, заступники та судді верховного 
суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники 
та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного бан-
ку України, його перший заступник та заступники, секретар Ради 
національної безпеки і оборони України, його перший заступник 
та заступники, Постійний Представник Президента України в ав-
тономній Республіці Крим, його перший заступник та заступники, 
радники та помічники Президента України, Голови верховної Ради 
України, Прем’єр-міністра України;

2. особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про дер-
жавну службу» належать до категорії «а»;

3. особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України «Про служ-
бу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та 
другої категорій посад в органах місцевого самоврядування.

СлуЖБоВі оСоБи, 
ЯКі займаЮТЬ 

оСоБлиВо 
ВіДпоВіДалЬНЕ 

СТаНоВиЩЕ 

оСоБи 
упоВНоВаЖЕНі 
На ВиКоНаННЯ 

ФуНКцій ДЕрЖаВи 
аБо міСцЕВоГо 

СамоВрЯДуВаННЯ 

– є особи, зазначені у 
пункті 1 частини першої 
статті 3 Закону України 
«Про запобігання 
корупції».



злоВЖиВаННЯ ВлаДоЮ аБо СлуЖБоВим СТаНоВиЩЕм 
(стаття 364 Кримінального кодексу)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір поКарання виЗнаЧення термінів

умисне, з метою одержання 
будь-якої неправомірної 
вигоди для самої себе 
чи іншої фізичної 
або юридичної особи 
використання службовою 
особою влади чи службового 
становища всупереч 
інтересам служби, якщо 
воно завдало істотної 
шкоди охоронюваним 
законом правам, свободам 
та інтересам окремих 
громадян або державним 
чи громадським інтересам, 
або інтересам юридичних 
осіб (частина перша).

Основне покарання:

АрЕШТ 
до 6 місяців 

обМЕжЕннЯ ВоЛі  
до 3 років

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі 
до 3 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

ШТрАф  
від 4250 грн. до 12750 грн.

істотна шкода – 
шкода, яка в сто і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян 
(станом на 2016 рік:  
від 68 900 грн. 
до172 250 грн.).

Тяжкі наслідки – 
наслідки, які у двісті 
п’ятдесят і більше 
разів перевищують 
неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян 
(станом на 2016 рік:  
від 172 250 грн.).

Ті самі дії, які спричинили 
тяжкі наслідки 
(частина друга).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі 
від 3 до 6 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

ШТрАф  
від 8500 грн. до 17000 грн.

прийНЯТТЯ пропозиції, оБіцЯНКи аБо оДЕрЖаННЯ НЕпраВомірНої 
ВиГоДи СлуЖБоВоЮ оСоБоЮ (стаття 368 Кримінального кодексу) 

Зміст правопорУшення вид та роЗмір поКарання виЗнаЧення термінів

прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання 
службовою особою 
неправомірної вигоди, 
а так само прохання 
надати таку вигоду для 
себе чи третьої особи за 
вчинення чи невчинення 
такою службовою особою 
в інтересах того, хто 
пропонує, обіцяє чи надає 
неправомірну вигоду, 
чи в інтересах третьої 
особи будь-якої дії з 
використанням наданої 
їй влади чи службового 
становища (частина перша).

Основне покарання:

ШТрАф  
від 17000 грн. до 25500 грн. 

АрЕШТ 
від 3 до 6 місяців 

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі 
від 2 до 4 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ  
до 3 років

Ті самі діяння, предметом 
яких була неправомірна 
вигода у значному розмірі 
(частина друга).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 3 до 6 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

неправомірна вигода 
в значному розмірі  
– це вигода, що в сто і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян (станом на  
2016 рік: від 68 900 грн. 
до 137 800 грн.). 

неправомірна вигода 
у  великому розмірі – 
це вигода, що у двісті і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян (станом на  
2016 рік: від 137 800 грн. 
до 344 500 грн.). 

неправомірна вигода 
в особливо великому 
розмірі – це вигода, 
що у п’ятсот і більше 
разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян  
(станом на 2016 рік:  
від 344 500 грн.).

Ті самі діяння, предметом 
яких була неправомірна 
вигода у великому розмірі 
або вчинені службовою 
особою, яка займає 
відповідальне становище, 
або за попередньою змовою 
групою осіб, або повторно, 
або поєднані з вимаганням 
неправомірної вигоди 
(частина третя).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 5 до 10 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

Ті самі діяння предметом яких 
була неправомірна вигода в 
особливо великому розмірі, 
або вчинені службовою 
особою, яка займає особливо 
відповідальне становище 
(частина четверта).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 8 до 12 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

НЕзаКоННЕ зБаГачЕННЯ (стаття 3682  Кримінального кодексу)
Зміст правопорУшення вид та роЗмір поКарання виЗнаЧення термінів

набуття особою, уповнова-
женою на виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, у власність 
активів у значному розмірі, 
законність підстав набуття 
яких не підтверджено доказа-
ми, а так само передача нею 
таких активів будь-якій іншій 
особі (частина перша).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі до 2 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

Активи у значному 
розмірі – це грошові 
кошти або інше майно, 
а також доходи від них, 
якщо їх розмір (вартість) 
перевищує одну тисячу 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян (станом на 
2016 рік: від 689 000 грн.).

передача активів – це 
укладення будь-яких 
правочинів, на підставі 
яких виникає право 
власності або право 
користування на активи, 
а також надання іншій 
особі грошових коштів 
чи іншого майна 
для укладення таких 
правочинів.

Ті самі діяння, вчинені 
службовою особою, яка 
займає відповідальне 
становище (частина друга).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 2 до 5 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА
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Ті самі діяння, предметом 
яких була неправомірна 
вигода у значному розмірі 
(частина друга).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 3 до 6 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

неправомірна вигода 
в значному розмірі  
– це вигода, що в сто і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян (станом на  
2016 рік: від 68 900 грн. 
до 137 800 грн.). 

неправомірна вигода 
у  великому розмірі – 
це вигода, що у двісті і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян (станом на  
2016 рік: від 137 800 грн. 
до 344 500 грн.). 

неправомірна вигода 
в особливо великому 
розмірі – це вигода, 
що у п’ятсот і більше 
разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян  
(станом на 2016 рік:  
від 344 500 грн.).

Ті самі діяння, предметом 
яких була неправомірна 
вигода у великому розмірі 
або вчинені службовою 
особою, яка займає 
відповідальне становище, 
або за попередньою змовою 
групою осіб, або повторно, 
або поєднані з вимаганням 
неправомірної вигоди 
(частина третя).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 5 до 10 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

Ті самі діяння предметом яких 
була неправомірна вигода в 
особливо великому розмірі, 
або вчинені службовою 
особою, яка займає особливо 
відповідальне становище 
(частина четверта).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 8 до 12 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

НЕзаКоННЕ зБаГачЕННЯ (стаття 3682  Кримінального кодексу)
Зміст правопорУшення вид та роЗмір поКарання виЗнаЧення термінів

набуття особою, уповнова-
женою на виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування, у власність 
активів у значному розмірі, 
законність підстав набуття 
яких не підтверджено доказа-
ми, а так само передача нею 
таких активів будь-якій іншій 
особі (частина перша).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі до 2 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

Активи у значному 
розмірі – це грошові 
кошти або інше майно, 
а також доходи від них, 
якщо їх розмір (вартість) 
перевищує одну тисячу 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян (станом на 
2016 рік: від 689 000 грн.).

передача активів – це 
укладення будь-яких 
правочинів, на підставі 
яких виникає право 
власності або право 
користування на активи, 
а також надання іншій 
особі грошових коштів 
чи іншого майна 
для укладення таких 
правочинів.

Ті самі діяння, вчинені 
службовою особою, яка 
займає відповідальне 
становище (частина друга).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 2 до 5 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

5



Ті самі діяння, вчинені службовою 
особою, яка займає особливо 
відповідальне становище  
(частина третя).

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі 
від 5 до 10 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні поСАДИ 
ЧИ ЗАйМАТИСЯ пЕВноЮ 
ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

пропозиціЯ, оБіцЯНКа аБо НаДаННЯ НЕпраВомірНої ВиГоДи  
СлуЖБоВій оСоБі   

(стаття 369 Кримінального кодексу)
Зміст правопорУшення вид та роЗмір поКарання виЗнаЧення термінів

пропозиція чи обіцянка службовій 
особі надати їй або третій особі 
неправомірну вигоду, а так само 
надання такої вигоди за вчинення 
чи невчинення службовою особою в 
інтересах того, хто пропонує, обіцяє 
чи надає таку вигоду, чи в інтересах 
третьої особи будь-якої дії з викорис-
танням наданої їй влади чи службо-
вого становища (частина перша).

Основне покарання:

ШТрАф  
від 8500 грн. до 12750 грн. 

обМЕжЕннЯ ВоЛі  
від 2 до 4 років

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі 
від 2 до 4 років

Ті самі діяння, вчинені повторно 
(частина друга)

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі 
від 3 до 6 років

Додаткове покарання:

ШТрАф  
від 8500 грн. до 17000 грн. 

КонфіСКАціЯ МАйнА  
або без такої

Ті самі діяння, якщо неправомірна 
вигода надавалася службовій особі, 
яка займає відповідальне становище, 
або вчинені за попередньою змовою 
групою осіб (частина третя)

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі 
від 4 до 8 років

Додаткове покарання:

КонфіСКАціЯ МАйнА  
або без такої

Ті самі діяння, якщо неправомірна 
вигода надавалася службовій 
особі, яка займає особливо 
відповідальне становище, або 
вчинені організованою групою осіб чи 
її учасником (частина четверта)

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі 
від 5до 10 років

Додаткове покарання:

КонфіСКАціЯ МАйнА  
або без такої

приВлаСНЕННЯ, розТраТа майНа аБо заВолоДіННЯ Ним 
шлЯхом злоВЖиВаННЯ СлуЖБоВим СТаНоВиЩЕм   

(стаття 191 Кримінального кодексу)
Зміст правопорУшення вид та роЗмір поКарання виЗнаЧення термінів

привласнення, розтрата або 
заволодіння чужим майном 
шляхом зловживання 
службовою особою своїм 
службовим становищем 
(частина друга)

Основне покарання:

обМЕжЕннЯ ВоЛі до 5років

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі до 5років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

повторним злочином 
– є злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
статтями 185, 186, 187, 
189-191 та 262 цього 
Кодексу.

Великий розмір – 
це сума, яка в двісті 
п’ятдесят і більше 
разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину  
(станом на 2016 рік:  
від 172 250 грн.  
до 413 400 грн.).

особливо великий 
розмір – це сума, 
яка в шістсот і більше 
разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину  
(станом на 2016 рік:  
від 413 400 грн.).

Ті самі дії, вчинені повторно 
або за попередньою змовою 
групою осіб (частина третя)

Основне покарання:

обМЕжЕннЯ ВоЛі від 3 до 5 років

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 3 до 8 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

Ті самі дії, якщо вони вчинені 
у великих розмірах 
(частина четверта)

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 5 до 8 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

Ті самі дії, якщо вони вчинені 
в особливо великих розмірах 
або організованою групою 
(частина п’ята)

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 7 до 12 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

НЕцілЬоВЕ ВиКориСТаННЯ БЮДЖЕТНих КошТіВ, зДійСНЕННЯ ВиДаТКіВ 
БЮДЖЕТу чи НаДаННЯ КрЕДиТіВ з БЮДЖЕТу БЕз ВСТаНоВлЕНих  

БЮДЖЕТНих призНачЕНЬ аБо з їх пЕрЕВиЩЕННЯм 
 (стаття 210 Кримінального кодексу)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір поКарання виЗнаЧення термінів

нецільове використання 
бюджетних коштів 
службовою особою, 

Основне покарання:

ШТрАф  
від 1700 грн. до 5100 грн. 
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приВлаСНЕННЯ, розТраТа майНа аБо заВолоДіННЯ Ним 
шлЯхом злоВЖиВаННЯ СлуЖБоВим СТаНоВиЩЕм   

(стаття 191 Кримінального кодексу)
Зміст правопорУшення вид та роЗмір поКарання виЗнаЧення термінів

привласнення, розтрата або 
заволодіння чужим майном 
шляхом зловживання 
службовою особою своїм 
службовим становищем 
(частина друга)

Основне покарання:

обМЕжЕннЯ ВоЛі до 5років

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі до 5років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

повторним злочином 
– є злочин, вчинений 
особою, яка раніше 
вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених 
статтями 185, 186, 187, 
189-191 та 262 цього 
Кодексу.

Великий розмір – 
це сума, яка в двісті 
п’ятдесят і більше 
разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину  
(станом на 2016 рік:  
від 172 250 грн.  
до 413 400 грн.).

особливо великий 
розмір – це сума, 
яка в шістсот і більше 
разів перевищує 
неоподатковуваний 
мінімум доходів 
громадян на момент 
вчинення злочину  
(станом на 2016 рік:  
від 413 400 грн.).

Ті самі дії, вчинені повторно 
або за попередньою змовою 
групою осіб (частина третя)

Основне покарання:

обМЕжЕннЯ ВоЛі від 3 до 5 років

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 3 до 8 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

Ті самі дії, якщо вони вчинені 
у великих розмірах 
(частина четверта)

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 5 до 8 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

Ті самі дії, якщо вони вчинені 
в особливо великих розмірах 
або організованою групою 
(частина п’ята)

Основне покарання:

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі від 7 до 12 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА обійМАТИ 
пЕВні поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

КонфіСКАціЯ 
МАйнА

НЕцілЬоВЕ ВиКориСТаННЯ БЮДЖЕТНих КошТіВ, зДійСНЕННЯ ВиДаТКіВ 
БЮДЖЕТу чи НаДаННЯ КрЕДиТіВ з БЮДЖЕТу БЕз ВСТаНоВлЕНих  

БЮДЖЕТНих призНачЕНЬ аБо з їх пЕрЕВиЩЕННЯм 
 (стаття 210 Кримінального кодексу)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір поКарання виЗнаЧення термінів

нецільове використання 
бюджетних коштів 
службовою особою, 

Основне покарання:

ШТрАф  
від 1700 грн. до 5100 грн. 
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порушЕННЯ оБмЕЖЕНЬ ЩоДо СуміСНицТВа Та СуміЩЕННЯ  
з іНшими ВиДами ДіЯлЬНоСТі (стаття 1724 КУпаП)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

порушення особою встановле-
них законом обмежень щодо 
зайняття іншою оплачуваною 
діяльністю (крім викладаць-
кої, наукової та творчої діяль-
ності, медичної та суддівської 
практики, інструкторської 
практики із спорту) або під-
приємницькою діяльністю 
(частина перша).

ШТрАф  
від 5100 грн. до 8500 грн. 

КонфіСКАціЯ  
отриманого доходу від 
підприємницької діяльності 
чи винагороди від роботи за 
сумісництвом

посадові чи службові 
особи всіх державних 
органів, органів влади 
Автономної республіки 
Крим, включаючи 
високопосадовців, за 
винятком депутатів верховної 
ради автономної республіки 
Крим, депутатів місцевих рад 
(крім тих, які здійснюють свої 
повноваження у відповідній 
раді на постійній основі), членів 
вищої ради юстиції (крім тих, які 
працюють у вищій раді юстиції 
на постійній основі), народних 
засідателів і присяжних.

порушення особою встанов-
лених законом обмежень 
щодо входження до складу 
правління, інших виконавчих 
чи контрольних органів, чи 
наглядової ради підприємства 
або організації, що має на меті 
одержання прибутку (крім 
випадків, коли особа здійснює 
функції з управління акціями 
(частками, паями), 

ШТрАф  
від 5100 грн. до 8500 грн. 

КонфіСКАціЯ  
отриманого доходу від 
підприємницької діяльності 
чи винагороди від роботи за 
сумісництвом

   а так само здійснення ви-
датків бюджету чи надання 
кредитів з бюджету без 
встановлених бюджетних при-
значень або з їх перевищен-
ням всупереч бюджетному 
кодексу україни чи закону про 
Державний бюджет україни на 
відповідний рік, якщо предме-
том таких дій були бюджетні 
кошти у великих розмірах 
(частина перша).

ВИпрАВні робоТИ 
до 2 років

обМЕжЕннЯ ВоЛі  
до 3 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні поСАДИ 
ЧИ ЗАйМАТИСЯ пЕВноЮ 
ДіЯЛьніСТЮ до 3 років  
або без такого

бюджетні кошти –  
це кошти, що включаються 
до державного бюджету і 
місцевих бюджетів незалежно 
від джерела їх формування.

Великий розмір 
бюджетних коштів – 
це сума, що в тисячу і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян (станом на 
2016 рік: від 689 000 грн.  
до 2 067 000 грн.).

особливо великий розмір 
бюджетних коштів –  
це сума, що в три тисячі і 
більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян  
(станом на 2016 рік:  
від 2 067 000 грн.).

Ті самі діяння, предметом 
яких були бюджетні кошти в 
особливо великих розмірах 
або вчинені повторно, або за 
попередньою змовою групою 
осіб (частина друга).

Основне покарання:

обМЕжЕннЯ ВоЛі  
від 2 до 5 років

поЗбАВЛЕннЯ ВоЛі 
від 2 до 6 років

Додаткове покарання:

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні поСАДИ 
ЧИ ЗАйМАТИСЯ пЕВноЮ 
ДіЯЛьніСТЮ до 3 років

   що належать державі чи 
територіальній громаді, 
та представляє інтереси 
держави чи територіальної 
громади в раді (спостережній 
раді), ревізійній комісії 
господарської організації  
(частина друга).

повторне вчинення – протягом 
року після накладення 
адміністративного стягненню 
за такі ж порушення  
частина третя).

ШТрАф  
від 8500 грн. до 13600 грн. 

КонфіСКАціЯ  отриманого 
доходу від підприємницької 
діяльності чи винагороди від 
роботи за сумісництвом

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні поСАДИ 
ЧИ ЗАйМАТИСЯ пЕВноЮ 
ДіЯЛьніСТЮ на 1 рік

порушЕННЯ ВСТаНоВлЕНих заКоНом оБмЕЖЕНЬ  
ЩоДо оДЕрЖаННЯ поДаруНКіВ (стаття 1725 КУпаП)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

порушення встановлених 
законом обмежень щодо 
одержання подарунків 
(частина перша).

ШТрАф  
від 1700 грн. до 3400 грн. 

КонфіСКАціЯ  
подарунка

1. посадові чи службові осо-
би всіх державних органів, 
органів влади Автономної 
республіки Крим, включа-
ючи високопосадовців,  за 
винятком депутатів верховної 
ради автономної республіки 
Крим, депутатів місцевих рад 
(крім тих, які здійснюють свої 
повноваження у відповідній 
раді на постійній основі), членів 
вищої ради юстиції (крім тих, які 
працюють у вищій раді юстиції 
на постійній основі), народних 
засідателів і присяжних.

2. посадові особи юридичних 
осіб публічного права. 

3. особи, які не є 
державними службовцями, 
посадовими особами 
місцевого самоврядування, 
але надають публічні 
послуги (аудитори, нотаріуси, 
оцінювачі, а також експерти, 
арбітражні керуючі, незалежні 
посередники, члени трудового 
арбітражу, третейські судді 
під час виконання ними цих 
функцій, інші особи, визначені 
законом).

повторне вчинення – протягом 
року після накладення 
адміністративного стягненню 
за такі ж порушення  
(частина друга).

ШТрАф  
від 3400 грн.   
до 6800 грн. 

КонфіСКАціЯ  
подарунка

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні поСАДИ 
ЧИ ЗАйМАТИСЯ пЕВноЮ 
ДіЯЛьніСТЮ на 1 рік

адмІНІстРатИвНІ ПРавОПОРУШеННЯ,  
ПОв’ЯЗаНІ З КОРУПЦІєЮ
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   що належать державі чи 
територіальній громаді, 
та представляє інтереси 
держави чи територіальної 
громади в раді (спостережній 
раді), ревізійній комісії 
господарської організації  
(частина друга).

повторне вчинення – протягом 
року після накладення 
адміністративного стягненню 
за такі ж порушення  
частина третя).

ШТрАф  
від 8500 грн. до 13600 грн. 

КонфіСКАціЯ  отриманого 
доходу від підприємницької 
діяльності чи винагороди від 
роботи за сумісництвом

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні поСАДИ 
ЧИ ЗАйМАТИСЯ пЕВноЮ 
ДіЯЛьніСТЮ на 1 рік

порушЕННЯ ВСТаНоВлЕНих заКоНом оБмЕЖЕНЬ  
ЩоДо оДЕрЖаННЯ поДаруНКіВ (стаття 1725 КУпаП)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

порушення встановлених 
законом обмежень щодо 
одержання подарунків 
(частина перша).

ШТрАф  
від 1700 грн. до 3400 грн. 

КонфіСКАціЯ  
подарунка

1. посадові чи службові осо-
би всіх державних органів, 
органів влади Автономної 
республіки Крим, включа-
ючи високопосадовців,  за 
винятком депутатів верховної 
ради автономної республіки 
Крим, депутатів місцевих рад 
(крім тих, які здійснюють свої 
повноваження у відповідній 
раді на постійній основі), членів 
вищої ради юстиції (крім тих, які 
працюють у вищій раді юстиції 
на постійній основі), народних 
засідателів і присяжних.

2. посадові особи юридичних 
осіб публічного права. 

3. особи, які не є 
державними службовцями, 
посадовими особами 
місцевого самоврядування, 
але надають публічні 
послуги (аудитори, нотаріуси, 
оцінювачі, а також експерти, 
арбітражні керуючі, незалежні 
посередники, члени трудового 
арбітражу, третейські судді 
під час виконання ними цих 
функцій, інші особи, визначені 
законом).

повторне вчинення – протягом 
року після накладення 
адміністративного стягненню 
за такі ж порушення  
(частина друга).

ШТрАф  
від 3400 грн.   
до 6800 грн. 

КонфіСКАціЯ  
подарунка

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні поСАДИ 
ЧИ ЗАйМАТИСЯ пЕВноЮ 
ДіЯЛьніСТЮ на 1 рік
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порушЕННЯ ВимоГ ФіНаНСоВоГо КоНТролЮ (стаття 1726 КУпаП)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

несвоєчасне подання без 
поважних причин декларації 
особи, уповноваженої 
на виконання функцій 
держави або місцевого 
самоврядування  
(частина перша).

ШТрАф  
від 850 грн.  
до 1700 грн. 

1. посадові чи службові особи всіх 
державних органів, органів влади 
Автономної республіки Крим, 
включаючи високопосадовців, за 
винятком депутатів верховної ради 
автономної республіки Крим, депутатів 
місцевих рад (крім тих, які здійснюють 
свої повноваження у відповідній раді 
на постійній основі), членів вищої ради 
юстиції (крім тих, які працюють у вищій 
раді юстиції на постійній основі), на-
родних засідателів і присяжних.
2. посадові особи юридичних осіб 
публічного права.
•	 за минулий рік за формою, що 

визначається національним 
агентством

•	 які припиняють діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій 
держави або місцевого само-
врядування, подають декларацію 
особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, за період, не 
охоплений раніше поданими 
деклараціями.

•	 припинили діяльність, пов’язану 
з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
зобов’язані наступного року після 
припинення діяльності подавати в 
установленому частиною першою 
цієї статті порядку декларацію 
особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, за минулий рік.

неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення 
про відкриття валютного 
рахунка в установі банку-
нерезидента або про суттєві 
зміни у майновому стані 
(частина друга).

ШТрАф  
від 1700 грн.  
до 3400  рн. 

повторне вчинення 
– протягом року 
після накладення 
адміністративного 
стягненню за такі ж 
порушення  
частина третя).

ШТрАф  
від 1700 грн. 
до 5100 грн. 

КонфіСКАціЯ  
доходу чи винагороди

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні поСАДИ 
ЧИ ЗАйМАТИСЯ пЕВноЮ 
ДіЯЛьніСТЮ 
на 1 рік

подання завідомо 
недостовірних відомостей 
у декларації особи, 
уповноваженої на виконання 
функцій держави або 
місцевого самоврядування 
(частина четверта).

ШТрАф  
від 17000 грн. 
до 42500 грн. 

умова для притягнення до відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у 
декларації – відомості про майно або інший об’єкт декларування, що має вартість, відрізняються від достовірних 
на суму станом на 2016 рік від 68900 грн. до 172250 грн.

порушЕННЯ ВимоГ ЩоДо запоБіГаННЯ Та ВрЕГулЮВаННЯ  
КоНФліКТу іНТЕрЕСіВ  (стаття 1727 КУпаП)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

неповідомлення особою 
у встановлених законом 
випадках та порядку про 
наявність у неї реального 
конфлікту інтересів  
(частина перша).

ШТрАф  
від 1700 грн. до 3400 грн. 

1. посадові чи службові особи 
всіх державних органів, органів 
влади Автономної республіки 
Крим, включаючи високопосадов-
ців, за винятком депутатів верховної 
ради автономної республіки Крим, 
депутатів місцевих рад (крім тих, 
які здійснюють свої повноваження у 
відповідній раді на постійній основі), 

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

Вчинення дій чи прийняття 
рішень в умовах реального 
конфлікту інтересів  
(частина друга).

ШТрАф  
від 3400 грн. до 6800 грн. 

членів вищої ради юстиції (крім тих, 
які працюють у вищій раді юстиції 
на постійній основі), народних за-
сідателів і присяжних.
2. посадові особи юридичних 
осіб публічного права.
3. особи, які не є державними 
службовцями, посадовими осо-
бами місцевого самоврядуван-
ня, але надають публічні послу-
ги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а 
також експерти, арбітражні керуючі, 
незалежні посередники, члени тру-
дового арбітражу, третейські судді 
під час виконання ними цих функцій, 
інші особи, визначені законом).

повторне вчинення 
– протягом року 
після накладення 
адміністративного 
стягненню за такі ж 
порушення (частина третя).

ШТрАф  
від 6800 грн. до 13600 грн. 

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні 
поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ 
на 1 рік

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним 
інтересом особи та її службовими чи представницькими 
повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість 
прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання вказаних повноважень.

НЕзаКоННЕ ВиКориСТаННЯ іНФормації, Що СТала ВіДома оСоБі  
у зВ’ЯзКу з ВиКоНаННЯм СлуЖБоВих поВНоВаЖЕНЬ (стаття 1728 КУпаП)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

неповідомлення особою 
у встановлених законом 
випадках та порядку про 
наявність у неї реального 
конфлікту інтересів  
(частина перша).

ШТрАф  
від 1700 грн. до 2550 грн. 

посадові чи службові особи 
всіх державних органів, 
органів влади Автономної 
республіки Крим, включаючи 
високопосадовців, за винятком 
депутатів верховної ради автономної 
республіки Крим, депутатів місцевих 
рад (крім тих, які здійснюють свої 
повноваження у відповідній раді 
на постійній основі), членів вищої 
ради юстиції (крім тих, які працюють 
у вищій раді юстиції на постійній 
основі), народних засідателів і 
присяжних.

НЕВЖиТТЯ захоДіВ ЩоДо проТиДії Корупції  
(стаття 1729)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

невжиття передбачених 
законом заходів у разі 
виявлення корупційного 
правопорушення  
(частина перша).

ШТрАф  
від 2125 грн. до 4250 грн. посадові чи службові особи органу 

державної влади, посадові особи 
місцевого самоврядування, 
юридичної особи, їх структурних 
підрозділів.

Та сама дія, вчинена 
повторно протягом року 
після застосування заходів 
адміністративного стягнення 
(частина друга).

ШТрАф  
від 4250 грн. до 6800 грн. 
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Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

Вчинення дій чи прийняття 
рішень в умовах реального 
конфлікту інтересів  
(частина друга).

ШТрАф  
від 3400 грн. до 6800 грн. 

членів вищої ради юстиції (крім тих, 
які працюють у вищій раді юстиції 
на постійній основі), народних за-
сідателів і присяжних.
2. посадові особи юридичних 
осіб публічного права.
3. особи, які не є державними 
службовцями, посадовими осо-
бами місцевого самоврядуван-
ня, але надають публічні послу-
ги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а 
також експерти, арбітражні керуючі, 
незалежні посередники, члени тру-
дового арбітражу, третейські судді 
під час виконання ними цих функцій, 
інші особи, визначені законом).

повторне вчинення 
– протягом року 
після накладення 
адміністративного 
стягненню за такі ж 
порушення (частина третя).

ШТрАф  
від 6800 грн. до 13600 грн. 

поЗбАВЛЕннЯ прАВА 
обійМАТИ пЕВні 
поСАДИ ЧИ ЗАйМАТИСЯ 
пЕВноЮ ДіЯЛьніСТЮ 
на 1 рік

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним 
інтересом особи та її службовими чи представницькими 
повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість 
прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання вказаних повноважень.

НЕзаКоННЕ ВиКориСТаННЯ іНФормації, Що СТала ВіДома оСоБі  
у зВ’ЯзКу з ВиКоНаННЯм СлуЖБоВих поВНоВаЖЕНЬ (стаття 1728 КУпаП)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

неповідомлення особою 
у встановлених законом 
випадках та порядку про 
наявність у неї реального 
конфлікту інтересів  
(частина перша).

ШТрАф  
від 1700 грн. до 2550 грн. 

посадові чи службові особи 
всіх державних органів, 
органів влади Автономної 
республіки Крим, включаючи 
високопосадовців, за винятком 
депутатів верховної ради автономної 
республіки Крим, депутатів місцевих 
рад (крім тих, які здійснюють свої 
повноваження у відповідній раді 
на постійній основі), членів вищої 
ради юстиції (крім тих, які працюють 
у вищій раді юстиції на постійній 
основі), народних засідателів і 
присяжних.

НЕВЖиТТЯ захоДіВ ЩоДо проТиДії Корупції  
(стаття 1729)

Зміст правопорУшення вид та роЗмір стягнення CУБ’ЄКти правопорУшення

невжиття передбачених 
законом заходів у разі 
виявлення корупційного 
правопорушення  
(частина перша).

ШТрАф  
від 2125 грн. до 4250 грн. посадові чи службові особи органу 

державної влади, посадові особи 
місцевого самоврядування, 
юридичної особи, їх структурних 
підрозділів.

Та сама дія, вчинена 
повторно протягом року 
після застосування заходів 
адміністративного стягнення 
(частина друга).

ШТрАф  
від 4250 грн. до 6800 грн. 
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Контакти:
вул. Інститутська, 28, 4-ий поверх,
01021, Київ, Україна
тел./факс: +3044 253-5982
eti.ua@undp.org
www.ua.undp.org

Україна


