
Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за 

вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність 

 

 

Кримінальні правопорушення, які є корупційними, у разі їх вчинення шляхом зловживання 

особою своїм службовим становищем 

ст. 191 КК Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем 

ст. 262 КК Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, 

вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем 

ст. 308 КК Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 

становищем 

ст. 312 КК Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 

шахрайства або зловживання службовим становищем 

ст. 313 КК Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним 

шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з 

таким обладнанням 

ст. 320 КК Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів 

ст. 357 КК Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 

ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх 

пошкодження 

ст. 410 КК Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 

вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної 

техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства 

або зловживання службовим становищем 

 

Кримінальні корупційні правопорушення 

ст. 210 КК Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання 

кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням 

ст. 354 КК Підкуп працівника підприємства, установи чи організації 

ст. 364 КК Зловживання владою або службовим становищем 

ст. 3641 КК Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми 

ст. 3652 КК Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги 

ст. 368 КК Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою 

ст. 3683 КК Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми 

ст. 3684 КК Підкуп особи, яка надає публічні послуги 

ст. 3685 КК Незаконне збагачення 

ст. 369 КК Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі 

ст. 3692 КК Зловживання впливом 

 

Кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією 

ст. 3662 КК Декларування недостовірної інформації 

ст. 3663 КК Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування 

 

  



Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких передбачено адміністративну 

відповідальність 

ст. 1724 КУпАП Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 

ст. 1725 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків 

ст. 1726 КУпАП Порушення вимог фінансового контролю 

ст. 1727 КУпАП Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

ст. 1728 КУпАП Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням 

службових або інших визначених законом повноважень 

ст. 1728-1 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 

ст. 1729 КУпАП Невжиття заходів щодо запобігання корупції 

ст. 1729-1 КУпАП Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням 

офіційним спортивним змаганням 

ст. 1729-2 КУпАП Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля 

 

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією (порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції»), за  вчинення яких особу може бути притягнено до дисциплінарної 

відповідальності  

(не є вичерпним) 

1. Недотримання вимог Закону щодо утворення (визначення) уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та щодо погодження звільнення 

керівника уповноваженого підрозділу (ст. 131 Закону).  

2. Неприйняття антикорупційної програми, неподання на погодження антикорупційної програми 

Національному агентству (ст. 19 Закону).  

3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону).  

4. Порушення обмежень щодо одержання подарунка та недотримання вимог Закону при одержанні 

неправомірної вигоди чи подарунка (ст. 23, 24 Закону).  

5. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 Закону).  

6. Порушення обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування (ст. 26 Закону).  

7. Порушення обмежень спільної роботи близьких осіб (ст. 27 Закону).  

8. Порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35-1, 36 Закону).  

9. Порушення правил етичної поведінки (ст. 38–44 Закону).  

10. Порушення вимог Закону щодо фінансового контролю (ст. 46, 51-2 Закону).  

11. Недотримання вимог Закону щодо захисту викривачів (ст. 53–539 Закону).  

12. Недотримання вимог Закону щодо заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону).  

13. Недотримання вимог Закону щодо організації проведення спеціальної перевірки (ст. 56–58 Закону).  

14. Незабезпечення керівником, засновниками (учасниками) юридичної особи регулярної оцінки 

корупційних ризиків у її діяльності та нездійснення відповідних антикорупційних заходів (ст. 61 

Закону).  

15. Незатвердження антикорупційної програми юридичної особою (ст.  62 Закону).  

16. Непризначення у юридичній особі, яка зобов’язана затверджувати антикорупційну програму, 

посадової особи, відповідальної за її реалізацію (ст. 62 Закону) . 

17. Недотримання вимог Закону щодо погодження звільнення Уповноваженого, відповідального за 

виконання антикорупційної програми в юридичній особі (ст. 64 Закону).  

18. Непроведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення, або непритягнення працівників до дисциплінарної відповідальності 

відповідно до вимог закону (ст. 651 Закону).  

19. Недотримання вимог щодо незаконних актів та правочинів (ст. 67 Закону).  

 


