
 
 
 

 

Нормативно-правова антикорупційна база 
 

Конституція України  
  

Міжнародні акти  

  

Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.03 в м. 
Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із 

Законом України від 18.10.06 № 251-V 

 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені 
України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом 

України від 18.10.06 № 252-V 

 

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені 
України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом 

України від 16.03.05 № 2476-ІV 

 

Закони України 

  
Кодекс України про адміністративні правопорушення 

  

Кримінальний кодекс України 

 
Кримінальний процесуальний кодекс України 

 

Закон України «Про прокуратуру» 

 
Закон України «Про Службу безпеки України» 

 

Закон України «Про звернення громадян» 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо відповідальності за корупційні правопорушення»  

  

Закон України «Про очищення влади» 

  
Закон України «Про запобігання корупції» 

 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

  
Закон України «Про державну службу» 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/ed20180828/stru/paran371
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19


 
 
 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання 

корупції  

  

 
Укази Президента України 

  

Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014 «Про Національну 

раду з питань антикорупційної політики» 

  
Указ Президента України від 15.05.2015 № 272/2015 «Питання Ради 

громадського контролю при Національному антикорупційному бюро 

України» 

 
Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації 

економіки та протидії корупції» 

 

Указ Президента України «Про систему заходів щодо усунення причин та 
умов, які сприяють злочинним проявам і корупції» 

 

Указ Президента України «Про Національну програму боротьби з 

корупцією» 
 

Указ Президента України «Про Концепцію подолання корупції в Україні 

«На шляху до доброчесності» 

 

 
Постанови Кабінету Міністрів України 

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 «Про 

затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування» 

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про 
затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки 

Державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним 

або комунальним установам чи організаціям» 

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі 
питання реалізації Закону України «Про очищення влади» 

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 118 «Про 

утворення Національного агентства з питань запобігання корупції» 
  

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 301 «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деякі постанови 

Кабінету Міністрів України "Про запобігання корупції» 
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Накази міністерств 

  

Наказ Міністерства юстиції України від 11.02.2012 № 39/5 «Про 

затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які 
вчинили корупційні правопорушення» 

  

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333 «Про 

затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, 
зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру» 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1645 від 28.12.16 року  
«Про затвердження Плану здійснення заходів щодо запобігання корупції 

в Міністерстві освіти і науки України» 

 

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 
  

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування» 

  

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування» (порядок формування, ведення та 

оприлюднення єдиного державного реєстру декларації) 

  

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 
10.06.2016 № 3 «Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані суб'єкта декларування» (повідомлення про суттєві зміни в 

декларації) 

  
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

17.06.2016 № 2 «Про затвердження переліку посад з високим та 

підвищеним рівнем корупційних ризиків» 

  
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

11.08.2016 № 3 «Роз’яснення щодо застосування окремих положень 

Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового 

контролю» 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0418-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0418-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0418-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0418-15
https://osvita.ua/legislation/other/53850/
https://osvita.ua/legislation/other/53850/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0958-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0961-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16
https://rada.gov.ua/uploads/documents/47333.pdf
https://rada.gov.ua/uploads/documents/47333.pdf
https://rada.gov.ua/uploads/documents/47333.pdf
https://rada.gov.ua/uploads/documents/47333.pdf

