ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ НА
АНТИКОРУПЦІЙНУ ТЕМАТИКУ
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ ТА
ПРАВОПОРУШЕННЯ
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС
Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
1. Пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи чи організації,
який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства,
установи чи організації, надати йому (їй) або третій особі неправомірну
вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення
працівником будь-яких дій з використанням становища, яке він займає, або
особою, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, в
інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах
третьої особи караються штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до ста
годин, або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням
волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до
двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той
самий строк.
3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником підприємства,
установи чи організації, який не є службовою особою, або особою, яка працює
на користь підприємства, установи чи організації, неправомірної вигоди, а так
само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи
невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник
на підприємстві, в установі чи організації, або у зв’язку з діяльністю особи на
користь підприємства, установи чи організації, в інтересах того, хто пропонує,
обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи караються штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до
двохсот годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням
волі на той самий строк.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за
попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної
вигоди, караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста
шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк.
5. Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду,
звільняється
від
кримінальної
відповідальності
за
злочини,
передбачені статтями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 цього Кодексу, якщо після
пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона - до отримання з
інших джерел інформації про цей злочин органом, службова особа якого
згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, - добровільно
заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю
злочину, вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла
її пропозицію чи обіцянку. Зазначене звільнення не застосовується у разі, якщо
пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди були вчинені по
відношенню до осіб, визначених у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.
Примітка. 1. Під особою, яка працює на користь підприємства, установи,
організації, слід розуміти особу, яка виконує роботу або надає послугу
відповідно до договору з таким підприємством, установою, організацією.
2. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти чи
інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші
вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють,
надають чи одержують без законних на те підстав.
3. Під пропозицією у статтях 354, 368, 368-3-370 слід розуміти висловлення
працівнику підприємства, установи чи організації, особі, яка надає публічні
послуги, або службовій особі наміру про надання неправомірної вигоди, а під
обіцянкою - висловлення такого наміру з повідомленням про час, місце, спосіб
надання неправомірної вигоди.
4. Повторним у статтях 354, 368, 368-3, 368-4 і 369 цього Кодексу визнається
злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів,
передбачених зазначеними статтями.
5. У статтях 354, 368, 368-3 і 368-4 цього Кодексу під вимаганням
неправомірної вигоди слід розуміти вимогу щодо надання неправомірної
вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням
свого становища,
наданих
повноважень,
влади,
службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або

умисне створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду
з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних
інтересів.
Стаття 370. Провокація підкупу
1. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на
пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття
пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто
пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію,
обіцянку чи одержав таку вигоду, карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі
на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом
від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
КОДЕКС ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо
одержання подарунків
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.
Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою
цієї статті, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого
дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах
1, 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів
Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про
наявність у неї реального конфлікту інтересів -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом
року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка.
1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1,
2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти 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.

