
Щодо чого може бути надане повідомлення? 

 

Корупційне правопорушення, відповідно до статті 1 Законом України 

«Про запобігання корупції», - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 

особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність. 

Для більш детального розуміння цього визначення, корупційними 

злочинами відповідно до примітки до ст. 45 КК України, корупційними 

вважаються злочини, передбачені ч. 2 статті 191, ч. 2 статті 262, ч. 2 статті 308, 

ч. 2 статті 312, ч. 2 статті 313, ч. 2 статті 320, ч. 1 статті 357, ч. 2 

статті 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем 

(тобто, у випаду їх вчинення спеціальними суб’єктами злочину – службовими 

особами шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем), а 

також злочини, передбачені ст. 210, ст. 354, 364, 364-1, 365-2, 368-370 КК 

(«чисто» корупційні злочини, що визнаватимуться такими незалежно від 

суб’єктів їх вчинення). 

Злочинами, пов’язаними з корупцією, є злочини, передбачені статтями 

366-1 («Декларування недостовірної інформації», 368-2 (Незаконне 

збагачення»), а також статтями 159-1 («Порушення порядку фінансування 

виборчої компанії кандидата, політичної партії (блоку)»), 160 («Підкуп 

виборця, учасника референдуму») і 370 («Провокація підкупу») КК. 

Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак 

корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього 

Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. 

Потрібно розрізняти між собою поняття «корупційне правопорушення» 

і «правопорушення, пов’язане з корупцією». Специфічними ознаками 

останнього є те, що: 

1) воно не містить ознак корупції; 

2) воно порушує встановлені Законом України «Про запобігання 

корупції» (але не іншим законом) вимоги, заборони та обмеження; 

3) воно вчинене особою, зазначеної в статті 3 цього Закону; 

4) за нього законом установлено юридичну відповідальність певного виду 

– кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову. 

Відповідно можна виділити дві групи правопорушень: 

1) адміністративні правопорушення, прямо зазначені в главі 13-А КАП: 

- порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності (стаття 172-4); 

- порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка 

(пожертви) (статті 172-5); 

- порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6); 

- порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (стаття 

172-7); 
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- незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових повноважень (стаття 172-8); 

- невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 172-9); 

- порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з 

маніпулювання офіційним спортивним змаганням (статті 172-9-1). 

 

Ознаки 
Корупційне 

правопорушення 

Правопорушення 

пов’язане з 

корупцією 

Схожість 

Наявність порушень 

Закону України «Про 

запобігання корупції» 

Порушує встановлені цим Законом вимоги 

заборони та обмеження 

Суб’єкт 

правопорушення 
Особа, зазначена у статті 3 цього Закону 

Відмінність 

Наявність ознак 

корупції 

Містить ознаки 

корупції 
Не містить ознак 

корупції 

Вид відповідальності за 

правопорушення 

Кримінальна, 

дисциплінарна та/або 

цивільно-правова 

Кримінальна, адміні-

стративна, 

дисциплінарна та/або 

цивільно-правова 
 

 

 


