
Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення відповідно до вимог чинного антикорупційного 

законодавства 

З 26 квітня 2015 року в Україні набрав чинності новий, більш досконалий 

Закон України «Про запобігання корупції» (далі-Закон), як один з основних 

нормативно-правових актів, спрямованих на подолання такого небезпечного 

явища, як корупція. 

 Цим Законом чітко визначене формування та реалізація антикорупційної 

політики в нашій державі, приділено увагу участі громадськості в заходах щодо 

запобігання корупції. Декілька його розділів присвячені заходам, спрямованим 

на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, на 

врегулювання конфлікту інтересів, а також правилам етичної поведінки, 

фінансовому контролю та іншим механізмам запобігання і протидії корупції. 

 Окремий розділ Закону передбачає відповідальність за корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення. Так, в статті 65 Закону визначено її 

чотири види: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна 

відповідальність. 

Зазначено, що у разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її 

уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до юридичної 

особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, 

застосовуються заходи кримінально - правового характеру. Коли судом не 

застосовано до особи, яка вчинила корупційне правопорушення або 

правопорушення, пов’язане з корупцією, покарання або не накладено на неї 

стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, така особа підлягає притягненню до дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку. 

 Законом визначено, що тільки за вмотивованим рішенням суду може 

встановлюватись обмеження     щодо   зайняття   діяльністю,   пов’язаною   з   

виконанням   функцій    держави 

або  місцевого    самоврядування,   для   осіб,   звільнених  у  зв’язку   з   

притягненням   до відповідальності за корупційне правопорушення. 

Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері 

службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на 

посаді в порядку, визначеному законом. В разі, коли щодо порушника 

антикорупційного законодавства складений протокол про адміністративне 

правопорушення, то він може бути відсторонений від виконання службових 

повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, 

організації), в якому працює, до закінчення розгляду справи судом. У разі 

закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане 

з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного 

правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі 

відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з 

таким відстороненням. 



      Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, 

яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку. 
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