
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЗАКОН УКРАЇНИ  "ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ"(54 ПИТАННЯ) 

Питання: 
 Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції. 

Відповіді: 

1. Національне антикорупційне бюро 
України, Національне агентство з питань 
запобігання корупції;  

Правильна 
відповідь: 

 2. органи прокуратури, органи 
внутрішніх справ України, 
Національне антикорупційне бюро 
України, Національне агентство з 
питань запобігання корупції. 

2. органи прокуратури, органи внутрішніх 
справ України, Національне антикорупційне 
бюро України, Національне агентство з 
питань запобігання корупції; 

3. органи прокуратури, Національне 
антикорупційне бюро України; 

4. органи внутрішніх справ України, 
Національне антикорупційне бюро України, 
Національне агентство з питань запобігання 
корупції. 

Пояснення: 

 «Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, органи 
внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з 
питань запобігання корупції.» (абз. 13 ч.1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» з 
врахуванням законопроекту реєстр. № 1660-д). 

Питання: Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Відповіді: 

1. консультативно-дорадчий орган з питань 
антикорупційної політики при Президентові 
України;  

Правильна 
відповідь: 

 2. колегіальний центральний орган 
виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, який забезпечує 
формування та реалізує державну 
антикорупційну політику; 

2. колегіальний центральний орган 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, 
який забезпечує формування та реалізує 
державну антикорупційну політику; 

3. спеціально уповноважений орган з питань 
запобігання корупції, підпорядкований Раді 
національної безпеки і оборони; 

4. орган судової гілки влади, відповідальний 
за кримінальне переслідування корупційних 
злочинів.  

Пояснення: 

 «Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади 
зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну 
політику. Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів.» 
(ч. 1 ст. 4, ч.1 ст. 5 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 До якого моменту діє система подання та оприлюднення декларацій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру, визначена Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» ? 

Відповіді: 

1.     ця система не діє у зв’язку з введенням в 
дію Закону України «Про запобігання 
корупції», її дія припинена    26 квітня 2015 
року;  

Правильна 
відповідь: 

 4. до початку роботи системи 
подання та оприлюднення 
декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції». 

2. законодавство не обмежує термін дії 
системи подання та оприлюднення 
декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру; 

3. до початку діяльності Національного 
агентства з питань запобігання корупції, про 
що Кабінет Міністрів України приймає 
відповідне розпорядження, яке 
оприлюднюється на Урядовому порталі; 

4. до початку роботи системи подання та 
оприлюднення декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції».  

Пояснення: 

 «До початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти 
декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії 
корупції". Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом 
України "Про засади запобігання і протидії корупції". Про початок роботи системи подання та 



оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з 
питань запобігання корупції.» (п.2 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
запобігання корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання 
корупції ? 

Відповіді: 

1. прокурор; 

Правильна 
відповідь: 

 3. Генеральний прокурор України 
або виконувач обов’язків 
Генерального прокурора України. 

2. прокурор Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури; 

3. Генеральний прокурор України або 
виконувач обов’язків Генерального 
прокурора України; 

4. детектив  Національного 
антикорупційного бюро України. 

Пояснення: 

 «Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного 
агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків 
Генерального прокурора України).» (ч. 5 ст. 9 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання:  Зазначте правовий статус членів Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Відповіді: 

1. посадові особи місцевого самоврядування; 

Правильна 
відповідь: 

 2. державні службовці. 

2. державні службовці; 

3. особи начальницького складу 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції; 

4. особи начальницького складу органів 
внутрішніх справ. 

Пояснення: 
 «Члени Національного агентства є державними службовцями.» (ч. 1 ст. 10 Закону України «Про 
запобігання корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть яким з наведених повноважень не наділене Національне агентство з питань 
запобігання корупції. 

Відповіді: 

1. організація проведення досліджень з 
питань вивчення ситуації щодо корупції; 

Правильна 
відповідь: 

4 . здійснення досудового 
розслідування кримінальних 
корупційних правопорушень. 

2. здійснення моніторингу та контролю за 
виконанням актів законодавства з питань 
етичної поведінки у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування; 

3. формування та реалізація 
антикорупційної політики, розроблення 
проектів нормативно-правових актів з цих 
питань; 

4. здійснення досудового розслідування 
кримінальних корупційних правопорушень. 

Пояснення: 

 Перелік повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції визначений 
Законом України «Про запобігання корупції». (ст. 11). Законодавством не передбачено 
повноважень Національного агентства здійснювати досудове розслідування кримінальних 
правопорушень. 

Питання: 
Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань 
запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, 
пов’язаного з корупцією ? 

Відповіді: 

1. звернутися до спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції з 
обґрунтованим висновком для складення 
протоколу про таке правопорушення; 

Правильна 
відповідь: 

 3. скласти протокол про таке 
правопорушення, який 
направляється до суду згідно з 
рішенням Національного агентства. 

2. поінформувати спеціально 
уповноважений підрозділ Служби безпеки 
України для складення протоколу про таке 
правопорушення; 

3. скласти протокол про таке 
правопорушення, який направляється до 
суду згідно з рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції; 

4. повідомити про це керівника 
правопорушника для ініціювання складення 
протоколу про таке правопорушення 
спеціально уповноваженими суб’єктами у 



сфері протидії корупції. 

Пояснення: 

«У випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, 
уповноважені особи Національного агентства складають протокол про таке правопорушення, 
який направляється до суду згідно з рішенням Національного агентства.» (ч. 3 ст. 12 Закону 
України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Зазначте у якому з перелічених випадків Національне агентство з питань запобігання 
корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально уповноваженим 
суб’єктам у сфері протидії корупції ? 

Відповіді: 

1. у випадку виявлення ознак кримінального 
корупційного правопорушення; 

Правильна 
відповідь: 

 1. у випадку виявлення ознак 
кримінального корупційного 
правопорушення. 

2. у разі наявності зауважень щодо виявлення 
та усунення корупційних ризиків; 

3. у разі виявлення ознак адміністративного 
правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

4. у випадку необхідності одержання 
інформації від відповідних суб’єктів про стан 
роботи у сфері протидії корупції. 

Пояснення: 

 «У випадку виявлення ознак іншого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, 
Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально 
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Національного агентства є 
обов’язковим для розгляду, про результати якого воно повідомляється не пізніше п’яти днів після 
отримання повідомлення про вчинене правопорушення.» (ч. 3 ст. 12 Закону України «Про 
запобігання корупції» з врахуванням законопроекту реєстр. № 1660-д). 

Питання: 
Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної політики (Антикорупційна 
стратегія)? 

Відповіді: 

1. Президентом України; 
  

Правильна 
відповідь: 

 4. Верховною Радою України. 

2. Кабінетом Міністрів України; 
  

3. Радою національної безпеки і оборони 
України; 
  

4. Верховною Радою України. 

Пояснення: 
 «Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються Верховною Радою 
України.» (ч. 1 ст. 18 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
Вкажіть для якої з перелічених груп органів законом не передбачено обов’язкової наявності 
антикорупційних програм? 

Відповіді: 

1. центральні органи виконавчої влади; 

Правильна 
відповідь: 

  

  3. районні державні адміністрації. 

2. обласні ради;   

    

3. районні державні адміністрації;   

    

4. обласні державні адміністрації.   

Пояснення: 

 В ч. 1 ст. 19 передбачено чіткий перелік органів, для яких обов’язковим є прийняття 
антикорупційних програм. Органів виконавчої влади районного рівня у зазначеному переліку не 
передбачено. (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, 
прийняття якого заборонено законом. 

Відповіді: 

1. відмовитися від пропозиції; за можливості 
ідентифікувати особу, яка зробила 
пропозицію; залучити свідків; письмово 
повідомити про пропозицію керівника та 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції; 

Правильна 
відповідь: 

 1. відмовитися від пропозиції; за 
можливості ідентифікувати особу, 
яка зробила пропозицію; залучити 
свідків; письмово повідомити про 
пропозицію керівника та 
спеціально уповноважених суб’єктів 
у сфері протидії корупції; 

  

2. прийняти вигоду або подарунок; 
ідентифікувати особу, яка зробила 
пропозицію; повідомити про це керівника та 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції; 

  

3. прийняти вигоду або подарунок; за 
можливості ідентифікувати особу, яка 



зробила пропозицію; залучити свідків; 
передати його спеціально уповноваженим 
суб’єктам у сфері протидії корупції; 

  

4. відмовитися від пропозиції без 
повідомлення будь-яких суб’єктів; 
попередити особу, яка зробила пропозицію, 
про можливу відповідальність. 

Пояснення: 

 «Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні 
до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, 
незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: 

1) відмовитися від пропозиції; 

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; 

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника 
відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії корупції.» (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з іншими 
видами діяльності? 

Відповіді: 

1. у забороні займатися оплачуваною 
викладацькою діяльністю; 

Правильна 
відповідь: 

 3. у забороні займатися іншою 
оплачуваною діяльністю, 
підприємницькою діяльністю та 
входити до складу виконавчих, 
контрольних чи наглядових органів 
юридичних осіб, що мають на меті 
одержання прибутку. 

  

2. у забороні здійснювати благодійну 
діяльність; 

  

3. у забороні займатися іншою оплачуваною 
діяльністю, підприємницькою діяльністю та 
входити до складу виконавчих, контрольних 
чи наглядових органів юридичних осіб, що 
мають на меті одержання прибутку; 

  

4. у забороні займатися оплачуваною 
науковою діяльністю. 

Пояснення: 

 «1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції», забороняється: 

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, 
якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; 

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради 
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 
здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи 
територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді 
(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено 
Конституцією або законами України.» (ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою, крім 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оплачуваною діяльністю? 

Відповіді: 

1. суддівська практика із спорту; 

Правильна 
відповідь: 

 1. суддівська практика із спорту. 

  

2. адвокатська діяльність; 

  

3. аудиторська діяльність; 

  

4. професійна оціночна діяльність. 

Пояснення: 

 «1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції», забороняється: 

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 
практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, 
якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.» (п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України 
«Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування? 

Відповіді: 

 1. набувати протягом року з дня 
припинення відповідної діяльності у 
власність будь-які корпоративні права, крім 
тих щодо яких протягом року до дня 

Правильна 
відповідь: 

 1. набувати протягом року з дня 
припинення відповідної діяльності 
у власність будь-які корпоративні 
права, крім тих щодо яких протягом 



припинення виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування здійснювали 
повноваження з контролю, нагляду або 
прийняття відповідних рішень щодо 
діяльності цих юридичних осіб; 

року до дня припинення 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування 
здійснювали повноваження з 
контролю, нагляду або прийняття 
відповідних рішень щодо діяльності 
цих юридичних осіб. 

  

2. укладати протягом року з дня припинення 
відповідної діяльності трудові договори з 
юридичними особами приватного права або 
фізичними особами – підприємцями щодо 
яких протягом останнього року перебування 
на службі  здійснювали повноваження з 
контролю, нагляду; 

  

3. розголошувати інформацію, яка стала 
відома у зв’язку з виконанням службових 
повноважень; 

  

4. представляти протягом року з дня 
припинення відповідної діяльності інтереси 
будь-якої особи у справах, в яких іншою 
стороною є орган, в якому вони працювали 
на момент припинення зазначеної 
діяльності. 

Пояснення: 

 «Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які 
звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, забороняється: 

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) 
або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного 
права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї 
частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття 
відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм 
відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи 
у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, 
підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення 
зазначеної діяльності.» (ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування? 

Відповіді: 

1. протягом двох років; 

Правильна 
відповідь: 

 3. протягом одного року, крім 
безстрокового обмеження щодо 
розголошення або використання в 
інший спосіб у своїх інтересах 
інформацію, яка стала відома у 
зв’язку з виконанням службових 
повноважень. 

  

2. протягом шести місяців; 

  

3. протягом одного року, крім безстрокового 
обмеження щодо розголошення або 
використання в інший спосіб у своїх 
інтересах інформацію, яка стала відома у 
зв’язку з виконанням службових 
повноважень; 

  

4. протягом одного року, крім безстрокового 
обмеження представляти інтереси будь-якої 
особи у справах, в яких іншою стороною є 
орган, підприємство, установа, організація, в 
якому (яких) вони працювали на момент 
припинення відповідної діяльності. 

Пояснення: 

  

«Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які 
звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, забороняється: 

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) 
або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного 
права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї 
частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого 



самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття 
відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм 
відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи 
у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, 
підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення 
зазначеної діяльності.» (ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції»). 

  

Питання: 
 Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  застосовуються, якщо 
вказаними особами у встановлений законом строк добровільно такі обставини не усунуто ? 

Відповіді: 

1. до обох осіб застосовується звільнення; 

Правильна 
відповідь: 

 2. застосовується переведення, яке 
усуває пряме підпорядкування, а у 
випадку неможливості переведення 
– звільнення підпорядкованої 
близької особи. 

  

2. застосовується переведення, яке усуває 
пряме підпорядкування, а у випадку 
неможливості переведення – звільнення 
підпорядкованої близької особи; 

  

3. обидві особи продовжують працювати в 
умовах прямого підпорядкування до 
самостійного усунення відносин прямого 
підпорядкування; 

  

4. до обох осіб застосовується дисциплінарне 
стягнення у виді позбавлення права займати 
посади, пов’язані з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування 
строком до 1 року . 

Пояснення: 

 «У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, 
близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. 

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм 
особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в 
установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. 

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає 
звільненню із займаної посади.» (ч. 2 ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про 
наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів ? 

Відповіді: 

1. протягом 10 календарних днів з моменту, 
коли особа дізналася чи повинна була 
дізнатися про наявність конфлікту інтересів; 

Правильна 
відповідь: 

 4. не пізніше наступного робочого 
дня з моменту, коли особа дізналася 
чи повинна була дізнатися про 
наявність конфлікту інтересів. 

  

2. законом не передбачено такого обов’язку; 

  

3. протягом 5 робочих днів з моменту, коли 
особа дізналася чи повинна була дізнатися 
про наявність конфлікту інтересів; 

  

4. не пізніше наступного робочого дня з 
моменту, коли особа дізналася чи повинна 
була дізнатися про наявність конфлікту 
інтересів. 

Пояснення: 

 «Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції», зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа 
дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту 
інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає 
наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи 
інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у 
якому виник конфлікт інтересів, відповідно.» (п.2 ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої особи, 
щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення,  про наявність у неї 
реального конфлікту інтересів. 

Відповіді: 
 1. протягом 5 робочих днів після отримання 
повідомлення виносить підлеглій особі 

Правильна 
відповідь: 

 3. протягом 2 робочих днів після 
отримання повідомлення приймає 



попередження про неприпустимість 
зловживань при прийнятті рішень в умовах 
конфлікту інтересів; 

рішення щодо врегулювання 
конфлікту інтересів, про що 
повідомляє відповідну особу. 

  

2. протягом 30 календарних днів надсилає 
повідомлення до Національного агентства з 
питань запобігання корупції, після 
роз’яснення від якого вирішує питання про 
врегулювання конфлікту інтересів; 

  

3. протягом 2 робочих днів після отримання 
повідомлення приймає рішення щодо 
врегулювання конфлікту інтересів, про що 
повідомляє відповідну особу; 

  

4. протягом 3 робочих днів приймає рішення 
про відсторонення підлеглої особи від 
виконання службових повноважень до 
самостійного врегулювання нею конфлікту 
інтересів. 

Пояснення: 

 «Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить 
звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання 
повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту 
інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє 
відповідну особу.» (ч.3 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання:  Самостійне врегулювання конфлікту інтересів відповідно до закону передбачає : 

Відповіді: 

1. направлення до Національного агентства з 
питань запобігання корупції запиту щодо 
роз’яснення на предмет наявності або 
відсутності конфлікту інтересів; 

Правильна 
відповідь: 

 2. позбавлення відповідного 
приватного інтересу з наданням 
підтверджуючих це документів 
керівнику. 

  

2. позбавлення відповідного приватного 
інтересу з наданням підтверджуючих це 
документів керівнику; 

  

3. утримання від вчинення дій чи прийняття 
рішень в умовах конфлікту інтересів; 

  

4. внесення керівнику пропозицій щодо 
заходів врегулювання конфлікту інтересів та 
їх реалізація за умови погодження 
керівником. 

Пояснення: 

 «Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний 
чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання 
шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це 
документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить 
звільнення/ініціювання звільнення з посади..» (ч.2 ст.29 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 

Питання: 
 Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах реального конфлікту 
інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження Національного агентства з питань 
запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку? 

Відповіді: 

 1. вказана обставина є такою, що пом'якшує 
відповідальність особи за прийняття рішення 
в умовах конфлікту інтересів ; 

Правильна 
відповідь: 

 4. така особа звільняється від 
відповідальності за прийняття 
рішення в умовах конфлікту 
інтересів. 

  

2. вказана обставина жодним чином не 
впливає на притягнення особи до 
відповідальності за прийняття рішення в 
умовах конфлікту інтересів ; 

  

3. вказана обставина є такою, що обтяжує 
відповідальність особи за прийняття рішення 
в умовах конфлікту інтересів; 

  

4. така особа звільняється від 
відповідальності за прийняття рішення в 



умовах конфлікту інтересів. 

Пояснення: 
 «Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від 
відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено 
конфлікт інтересів.» (ч.6 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 

   
Зазначте, який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього врегулювання 
конфлікту інтересів. 
  

Відповіді: 

1. переведення особи на іншу посаду; 

Правильна 
відповідь: 

 2. самостійне позбавлення особою 
приватного інтересу, у зв’язку з 
яким виник конфлікт інтересів. 

  

2. самостійне позбавлення особою 
приватного інтересу, у зв’язку з яким виник 
конфлікт інтересів; 

  

3. обмеження доступу особи до певної 
інформації; 

  

4. усунення особи від виконання завдання, 
вчинення дій, прийняття рішення чи участі в 
його прийнятті в умовах конфлікту інтересів. 

Пояснення: 

 «Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: 

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; 

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням 
нею певних дій чи прийняття рішень; 

3) обмеження доступу особи до певної інформації; 

4) перегляду обсягу службових повноважень особи; 

5) переведення особи на іншу посаду; 

6) звільнення особи. 

Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України  «Про запобігання 
корупції», у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно 
вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з 
наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до 
повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади. 

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.» (ст.29 
Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть суб’єктів прийняття рішення про усунення особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання завдання, вчинення дій, 
прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів. 

Відповіді: 

1. лише спеціально створена в органі комісія 
для розгляду ситуацій щодо конфлікту 
інтересів; 

Правильна 
відповідь: 

 2. лише керівник органу або 
керівник структурного підрозділу, в 
якому працює особа. 

  

2. лише керівник органу або керівник 
структурного підрозділу, в якому працює 
особа; 

  

3. лише керівник Національного 
антикорупційного бюро України; 

  

4. лише керівник Національного агентства з 
питань запобігання корупції. 

Пояснення: 

 «Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в 
його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до 
прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, 
підприємства, установи, організації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного 
структурного підрозділу, в якому працює особа.» (ч.2 ст.30 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 

Питання: 
 Виберіть яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання конфлікту 
інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації. 

Відповіді: 

1. конфлікт інтересів має постійний 
характер; 

Правильна 
відповідь: 

 4. відсутні підстави для 
переведення особи на іншу посаду. 

  

2. можливість продовження належного 
виконання особою повноважень на посаді за 



умови такого обмеження; 

  

3. можливість доручення роботи з 
відповідною інформацією іншому 
працівнику; 

  

4. відсутні підстави для переведення особи на 
іншу посаду. 

Пояснення: 

 «Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, прирівняної до неї особи до певної інформації здійснюється за рішенням 
керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, 
якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за 
можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого 
обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику 
органу, підприємства, установи, організації.» (ст.31 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Визначте, яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рішення про 
врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи, 
у якої виник конфлікт інтересів. 

Відповіді: 

1. конфлікт інтересів пов’язаний з 
конкретними повноваженнями особи; 

Правильна 
відповідь: 

 3. конфлікт інтересів не має 
постійного характеру. 

  

2. в органі наявні працівники, яких можливо 
наділити окремими службовими 
повноваженнями, які виконує особа з 
конфліктом інтересів; 

  

3. конфлікт інтересів не має постійного 
характеру; 

  

4. перерозподіл повноважень не впливає на 
можливість виконання особою службових 
завдань. 

Пояснення: 

 «Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи здійснюється за рішенням керівника 
органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому 
працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з 
конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання 
нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними 
повноваженнями іншого працівника.» (ст.32 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 

  
Оберіть який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає застосуванню 
у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її доступу до інформації чи 
перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу 
посаду або звільнення.  
  

Відповіді: 

1. самостійне позбавлення особою 
приватного інтересу, у зв’язку з яким виник 
конфлікт інтересів; 

Правильна 
відповідь: 

 4. здійснення повноважень під 
зовнішнім контролем. 

  

2. відпустка особи без збереження заробітної 
плати; 

  

3. передача в управління корпоративних 
прав; 

  

4. здійснення повноважень під зовнішнім 
контролем. 

Пояснення: 

  

«Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі, якщо 
усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до 
інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на 
іншу посаду або звільнення.» (ч.1 ст.33 Закону України «Про запобігання корупції»). 

  

Питання:  Визначте яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього контролю 



як засобу врегулювання конфлікту інтересів. 

Відповіді: 

 1. перевірка визначеним керівником органу 
працівником змісту проектів рішень, що 
розробляються особою, з питань, пов’язаних 
із предметом конфлікту інтересів; 

Правильна 
відповідь: 

 4. оприлюднення прийнятого 
особою рішення, пов’язаного з 
наявним у неї конфліктом інтересів. 

  

2. виконання особою завдання у присутності 
визначеного керівником органу працівника; 

  

3. участь уповноваженої особи 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції в роботі колегіального 
органу в статусі спостерігача без права 
голосу; 

  

4. оприлюднення прийнятого особою 
рішення, пов’язаного з наявним у неї 
конфліктом інтересів. 

Пояснення: 

 «Зовнішній контроль здійснюється в таких формах: 

1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, 
стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів 
рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з 
питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів; 

2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею 
рішень у присутності визначеного керівником органу працівника; 

3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі 
спостерігача без права голосу.» (ч.2 ст.33 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Встановіть, яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду 
особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності. 

Відповіді: 

 1. конфлікт інтересів у діяльності особи має 
постійний характер; 

Правильна 
відповідь: 

 2. відсутні вакантні посади, які за 
своїми характеристиками 
відповідають особистим та 
професійним якостям особи, в якої 
виник конфлікт інтересів. 

  

2. відсутні вакантні посади, які за своїми 
характеристиками відповідають особистим 
та професійним якостям особи, в якої виник 
конфлікт інтересів; 

  

3. конфлікт інтересів неможливо 
врегулювати шляхом усунення такої особи 
від виконання завдання, вчинення дій, 
прийняття рішення чи участі в його 
прийнятті, обмеження її доступу до 
інформації, перегляду її повноважень та 
функцій; 

  

4. особа згодна на її переведення на нижчу 
посаду у зв’язку з наявним у неї конфліктом 
інтересів. 

Пояснення: 

 «Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи 
потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, 
установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не 
може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, 
прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її 
повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка 
за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи. 

Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.» (ч.1 ст.34 
Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Визначте, за сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід врегулювання 
конфлікту інтересів. 

Відповіді: 

 1. конфлікт інтересів у діяльності особи має 
тимчасовий характер і може бути 
врегульований шляхом обмеження її доступу 
до інформації; 

Правильна 
відповідь: 

 4. конфлікт інтересів у діяльності 
особи має постійний характер і не 
може бути врегульований в інший 
спосіб, особа не згодна 
позбавлятися приватного інтересу з   



2. конфлікт інтересів у діяльності особи має  
постійний характер і може бути 
врегульований шляхом перегляду обсягу 
службових повноважень; 

метою врегулювання конфлікту 
інтересів. 

  

3. конфлікт інтересів у діяльності особи має 
тимчасовий характер і може бути 
врегульований шляхом усунення від 
виконання завдання; 

  

4. конфлікт інтересів у діяльності особи має 
постійний характер і не може бути 
врегульований в інший спосіб, особа не 
згодна позбавлятися приватного інтересу з 
метою врегулювання конфлікту інтересів. 

Пояснення: 

 «Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту 
інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності 
має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через 
відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.» (ч.2 ст.34 Закону 
України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Зазначте категорію осіб, на користь яких заборонено передавати в управління підприємства 
та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах влади. 

Відповіді: 

 1. члени сім’ї особи, яка передає 
підприємства та корпоративні права; 

Правильна 
відповідь: 

 1. члени сім’ї особи, яка передає 
підприємства та корпоративні 
права. 

  

2. особи, які припинили діяльність, пов’язану 
з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування; 

  

3. фізичні особи-підприємці; 

  

4. інститути спільного інвестування. 

Пояснення: 

 «Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції», зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду 
передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, 
встановленому законом. 

У такому випадку вказаним особам забороняється передавати в управління належні їм 
підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.» (ч.1 ст.36 Закону України «Про 
запобігання корупції»). 

Питання: 

  
Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне 
доручення керівництва ?  
  

Відповіді: 

 1. утриматися від виконання доручення та 
негайно в письмовій формі повідомити 
керівника органу, а виборні особи – 
Національне агентство з питань запобігання 
корупції; 

Правильна 
відповідь: 

 1. утриматися від виконання 
доручення та негайно в письмовій 
формі повідомити керівника 
органу, а виборні особи – 
Національне агентство з питань 
запобігання корупції. 

  

2. виконати доручення та негайно 
повідомити Генерального прокурора 
України; 

  

3. виконати доручення та негайно 
повідомити Національне антикорупційне 
бюро України; 

  

4. підлеглий не зобов’язаний оцінювати 
доручення керівництва, а повинен 
виконувати їх. 

Пояснення: 

 «Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції», незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання 
рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. 

Вказані особи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та 
можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. 



У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, зазначена у пункті 1, підпункті 
«а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», вважає 
незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи 
інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона 
повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, 
установи, організації, в якому вона працює, а виборні особи - Національне агентство..» (ст.40 
Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або 
місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції» ? 

Відповіді: 

 1. надання паперової форми декларації до 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції; 

Правильна 
відповідь: 

 4. шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції. 

  

2. шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті органу, в якому працює суб’єкт 
декларування; 

  

3. надання паперової форми декларації до 
кадрового підрозділу; 

  

4. шляхом заповнення на офіційному веб-
сайті Національного агентства з питань 
запобігання корупції. 

Пояснення: 

 «Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції», зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається 
Національним агентством.» (ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції»? 

Відповіді: 

 1. оприлюднення декларацій не 
передбачено; 

Правильна 
відповідь: 

 4. відкритий цілодобовий доступ  
до Єдиного державного реєстру 
декларацій  на офіційному  веб-
сайті Національного агентства з 
питань запобігання корупції. 

  

2. оприлюднення декларацій лише 
керівників державних органів, органів 
місцевого самоврядування на офіційних веб-
сайтах відповідних органів; 

  

3. оприлюднення усіх декларацій в 
офіційних друкованих виданнях; 

  

4. відкритий цілодобовий доступ  до Єдиного 
державного реєстру декларацій  на 
офіційному  веб-сайті Національного 
агентства з питань запобігання корупції. 

Пояснення: 

 «Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.» (абз.2 ч.1 ст. 47 Закону 
України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть в який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства та 
корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган виконавчої 
влади. 

Відповіді: 

  

Правильна 
відповідь: 

 2. протягом 30 днів після 
призначення. 

1. передача має бути здійснена на момент 
призначення; 

  

2. протягом 30 днів після призначення; 

  

3. передача має бути здійснена на момент 
подання заяви про призначення; 

  

4. протягом 60 днів після призначення. 

  

Пояснення: 
 «Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції», зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду 



передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, 
встановленому законом.» (ч.1 ст.36 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Зазначте категорію осіб, з якими заборонено укладати договори про управління 
підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в органах 
влади. 

Відповіді: 

1. компанії з управління активами, в яких 
працюють члени сім’ї осіб, які передають 
підприємства та корпоративні права; 

Правильна 
відповідь: 

 1. компанії з управління активами, 
в яких працюють члени сім’ї осіб, 
які передають підприємства та 
корпоративні права. 

  

2. особи, які припинили діяльність, пов’язану 
з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування; 

  

3. суб’єкти підприємницької діяльності, в 
яких не працюють члени сім’ї осіб, які 
передають підприємства та корпоративні 
права; 

  

4. інститути спільного інвестування, в яких 
не працюють близькі особи осіб, які 
передають підприємства та корпоративні 
права. 

Пояснення: 

 «Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції», зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду 
передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, 
встановленому законом. 

У такому випадку вказаним особам забороняється передавати в управління належні їм 
підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї. 

Зазначені особи не можуть укладати договори про управління підприємствами та 
корпоративними правами, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, із суб’єктами 
підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління 
активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб.» (ч.1, 4 ст.36 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 

Питання: 
 Зазначте категорію осіб, на яку не поширюються вимоги закону щодо політично нейтральної 
поведінки. 

Відповіді: 

1. державні службовці ІІІ категорії посад; 

Правильна 
відповідь: 

 4. виборні особи та особи, які 
обіймають політичні посади. 

  

2. члени Національного агентства з питань 
запобігання корупції; 

  

3. посадові та службові особи органів 
прокуратури ; 

  

4. виборні особи та особи, які обіймають 
політичні посади. 

  

Пояснення: 

 «особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону 
зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної 
нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або 
поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх 
осередків або окремих політиків. 

Положення частини першої цієї статті не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають 
політичні посади.» (ст.40 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть всі випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування: 

Відповіді: 

1. при вступі на службу та двічі на рік під час 
проходження служби; 

Правильна 
відповідь: 

 3. при вступі на службу, щорічно 
під час проходження служби, при 
припиненні служби та наступного 
року після припинення служби; 

  

2. щорічно під час проходження служби та у 
разі встановлення за результатами 
моніторингу способу життя невідповідності 
рівня життя суб’єкта декларування 
задекларованим ним майну і доходам; 

  

3. при вступі на службу, щорічно під час 
проходження служби, при припиненні 



служби та наступного року після 
припинення служби; 

  

4. при вступі на службу, протягом першого 
року перебування на службі та при 
припиненні служби. 

Пояснення: 

 «Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції», зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, 
що визначається Національним агентством. 

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції», які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. 

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в 
установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини 
першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», до призначення або обрання на 
відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.» (ч. 1-3 ст. 45 
Закону України «Про запобігання корупції») 

Питання: 
 Оберіть вірний варіант щодо можливості виправлення помилок у поданій декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які суб’єкт 
декларування виявив самостійно. 

Відповіді: 

1. суб’єкт декларування письмово звертається 
до Національного агентства з питань 
запобігання корупції, яке надає йому 
можливість виправити помилки  протягом 10 
календарних днів; 

Правильна 
відповідь: 

 1. суб’єкт декларування письмово 
звертається до Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції, яке надає йому 
можливість виправити помилки  
протягом 10 календарних днів. 

  

2. суб’єктам декларування забороняється 
виправляти помилки в поданих деклараціях; 

  

3. суб’єкт декларування подає нову 
декларацію на заміну раніше поданої без 
попередження Національного агентства з 
питань запобігання корупції; 

  

4. суб’єкт декларування шляхом обміну 
електронними листами з Національним 
агентством з питань запобігання корупції 
погоджує внесення до декларації 
виправлень, якщо агентство надасть йому 
таку можливість. 

Пояснення: 

 «У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації Національне 
агентство за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти 
календарних днів.» (ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Зазначте протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному державному 
реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

Відповіді: 

1. протягом одного року з моменту внесення 
в реєстр; 

Правильна 
відповідь: 

 3. упродовж всього часу виконання 
особою функцій держави або 
місцевого самоврядування, а також 
упродовж п’яти років після 
припинення виконання зазначених 
функцій, крім останньої декларації, 
яка зберігається безстроково. 

  

2. вся інформація зберігається безстроково; 

  

3. упродовж всього часу виконання особою 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, а також упродовж п’яти 
років після припинення виконання 
зазначених функцій, крім останньої 
декларації, яка зберігається безстроково; 

  

4. упродовж всього часу виконання особою 



функцій держави або місцевого 
самоврядування, а також упродовж десяти 
років після припинення виконання 
зазначених функцій. 

  

Пояснення: 

 «Інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігається упродовж всього часу 
виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти 
років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої 
особою, яка зберігається безстроково.» (ч. 2 ст. 47 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового 
проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування. 

Відповіді: 

 1. виявлення у декларації невідповідностей 
за результатами логічного та арифметичного 
контролю; 

Правильна 
відповідь: 

 3. несвоєчасне подання декларації. 

  

2. декларація подана службовою особою, яка 
займає відповідальне або особливо 
відповідальне становище, або суб’єктом 
декларування, який відповідно до 
затвердженого Національним агентством з 
питань запобігання корупції переліку займає 
посаду, пов’язану з високим рівнем 
корупційних ризиків; 

  

3. несвоєчасне подання декларації; 

  

4. член сім’ї суб’єкта декларування 
відмовився надати інформацію для 
заповнення декларації. 

Пояснення: 

  

«Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне 
та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з 
високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством. 

Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами 
декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та 
арифметичного контролю. 

Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить 
повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта 
декларування у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про 
запобігання корупції». (ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»). 

  

Питання: 
 Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана 
повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або 
членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента. 

Відповіді: 

 1. законодавство не передбачає обов’язку 
щодо такого повідомлення; 

Правильна 
відповідь: 

 4. 10 днів. 

  

2. 3 місяці; 

  

3. 1 рік; 

  

4. 10 днів.  

Пояснення: 

 «У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі 
банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк 
письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням 
номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.» (ч. 1 ст. 52 Закону України «Про 
запобігання корупції»). 

Питання: 
 Зазначте про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані 
повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Відповіді: 

1. отримання виграшу на суму понад 1 млн. 
грн.; 

Правильна 
відповідь: 

 3. отримання доходу, придбання 
майна на суму, яка перевищує 50 
мінімальних заробітних плат, 
встановлених на 1 січня 
відповідного року. 

  

2. отримання доходу, що в 3 і більше разів 
перевищує задекларований дохід за 



попередній рік; 

  

3. отримання доходу, придбання майна на 
суму, яка перевищує 50 мінімальних 
заробітних плат, встановлених на 1 січня 
відповідного року; 

  

4. законодавство не передбачає обов’язку 
щодо такого повідомлення. 

Пояснення: 

 «У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, 
придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 
січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу 
або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. 
Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Національного агентства.» (ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана 
повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму 
майновому стані. 

Відповіді: 

1. 10 днів з моменту отримання відповідного 
доходу чи придбання відповідного майна; 

Правильна 
відповідь: 

 1. 10 днів з моменту отримання 
відповідного доходу чи придбання 
відповідного майна. 

  

2. законодавство не передбачає обов’язку 
щодо такого повідомлення; 

  

3. 1 рік з моменту отримання відповідного 
доходу чи придбання відповідного майна; 

  

4. 3 місяці з моменту подання декларації 
особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування. 

Пояснення: 

 «У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, 
придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 
січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу 
або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. 
Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Національного агентства.» (ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 

Питання: 
 Оберіть правильне визначення особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції 
(викривач) 

Відповіді: 

 1. особа, яка за наявності обґрунтованого 
переконання, що інформація є достовірною, 
повідомляє про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» іншою 
особою; 

Правильна 
відповідь: 

 1. особа, яка за наявності 
обґрунтованого переконання, що 
інформація є достовірною, 
повідомляє про порушення вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції» іншою особою. 

  

2. посадова особа Національного агентства з 
питань запобігання корупції; 

  

3. особа, до кола посадових обов’язків якої 
входить викриття фактів корупції; 

  

4. працівник правоохоронного органу, якому 
повідомляють про виявлені факти корупції. 

Пояснення: 

 «Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), - особа, яка за наявності 
обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог 
цього Закону іншою особою.» (ч. 1 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Визначте обов’язкову умову, за якої анонімне повідомлення працівника органу про 
порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником цього ж 
органу підлягає розгляду. 

Відповіді: 

 1. наведена у повідомленні інформація 
стосується конкретної особи, містить 
фактичні дані, які можуть бути перевірені; 

Правильна 
відповідь: 

 1. наведена у повідомленні 
інформація стосується конкретної 
особи, містить фактичні дані, які 
можуть бути перевірені.   



2. анонімні повідомлення не підлягають 
розгляду; 

  

3. повідомлення складене за формою, 
визначеною Національним агентством з 
питань запобігання корупції; 

  

4. анонімне повідомлення стосується лише 
кримінального корупційного 
правопорушення. 

Пояснення: 

 «Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у 
ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути 
перевірені.» ( абз.3 ч.5 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України 
«Про запобігання корупції». 

Відповіді: 

1. упродовж 5 днів від дня отримання; 

Правильна 
відповідь: 

 2. не більше 15 днів від дня 
отримання з можливістю 
продовження строку до 30 днів від 
дня отримання. 

  

2. не більше 15 днів від дня отримання з 
можливістю продовження строку до 30 днів 
від дня отримання; 

  

3. не менше 30 днів від дня отримання; 

  

4. законодавством не визначені терміни 
розгляду таких повідомлень. 

Пояснення: 

 «Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не 
більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити 
інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його 
заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його 
отримання.» ( абз.4 ч.5 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Зазначте результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому 
оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»: 

Відповіді: 

 1. будь-якої антикорупційної експертизи; 

Правильна 
відповідь: 

  

  
4. експертизи чинних нормативно-
правових актів у разі виявлення 
корупціогенних факторів. 

2. експертизи проектів нормативно-правових 
актів, що вносяться на розгляд Кабінету 
Міністрів України; 

  

    

3. експертизи, що здійснюється 
Міністерством юстиції України; 

  

    

4. експертизи чинних нормативно-правових 
актів у разі виявлення корупціогенних 
факторів. 

  

Пояснення: 

 «Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у разі виявлення 
факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають 
обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну 
експертизу.» (ч.6 ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Зазначте, який з перелічених документів  не подається для проведення спеціальної 
перевірки. 

Відповіді: 

 1. копія паспорта громадянина України; 

Правильна 
відповідь: 

 4. копія трудової книжки. 

  

2. довідка про допуск до державної таємниці 
(у разі його наявності); 

  

3. медична довідка про стан здоров’я за 
формою, затвердженою Міністерством 
охорони здоров’я України щодо перебування 
особи на обліку в психоневрологічних або 
наркологічних закладах охорони здоров’я; 

  

4. копія трудової книжки. 

Пояснення: 
 «Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до 
відповідного органу: 



  

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки; 

2) автобіографію; 

3) копію паспорта громадянина України; 

4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; 

5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я 
України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах 
охорони здоров’я; 

6) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців 
або військовозобов’язаних); 

7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).» (ч.2 ст.57 Закону України 
«Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність 
антикорупційної програми ? 

Відповіді: 

 1. юридичні особи, які є учасниками 
процедури закупівлі відповідно до Закону 
України «Про здійснення державних 
закупівель» незалежно від вартості закупівлі; 

Правильна 
відповідь: 

 4. юридичні особи, які є 
учасниками процедури закупівлі 
відповідно до Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» 
якщо вартість закупівлі товарів, 
послуг дорівнює або перевищує 1 
мільйон гривень, а робіт - 5 
мільйонів гривень. 

  

2. юридичні особи, де середньооблікова 
чисельність працюючих за звітний 
(фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг 
валового доходу від реалізації продукції 
(робіт, послуг) за цей період перевищує 70 
мільйонів гривень; 

  

3. юридичні особи, які є учасниками 
процедури закупівлі відповідно до Закону 
України «Про здійснення державних 
закупівель» якщо вартість закупівлі товарів, 
послуг дорівнює або перевищує 10 мільйонів 
гривень, а робіт - 50 мільйонів гривень; 

  

4. юридичні особи, які є учасниками 
процедури закупівлі відповідно до Закону 
України «Про здійснення державних 
закупівель» якщо вартість закупівлі товарів, 
послуг дорівнює або перевищує 1 мільйон 
гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень. 

Пояснення: 

 «В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками юридичних 
осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» якщо вартість закупівлі товару (товарів)., 
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.» (п. 2 ч. 
2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо яких 
складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. 

Відповіді: 

1. законодавство забороняє відсторонення 
таких осіб; 

Правильна 
відповідь: 

 4. керівник органу, в якому працює 
особа, вправі відсторонити таку 
особу до закінчення розгляду 
справи судом. 

  

2. керівник органу, в якому працює особа, 
зобов’язаний своїм наказом відсторонити 
таку особу на строк не менше 2 місяців; 

  

3. такі особи підлягають негайному 
обов’язковому звільненню; 

  

4. керівник органу, в якому працює особа, 
вправі відсторонити таку особу до 
закінчення розгляду справи судом. 

Пояснення: 

 «Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з 
корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена 
від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, 
організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом..» (абз.2 ч.5 ст. 65 Закону 
України «Про запобігання корупції»). 

Питання:  Яке з описаних нижче діянь не належить до «правопорушень, пов’язаних з корупцією» ? 

Відповіді:  1. службова особа не повідомила керівника Правильна  3. службова особи прийняла 



про потенційний конфлікт інтересів; відповідь: неправомірну вигоду за сприяння у 
наданні в користування приватній 
компанії земельної ділянки. 

  

2. державний службовець займається 
підприємницькою діяльністю; 

  

3. службова особи прийняла неправомірну 
вигоду за сприяння у наданні в 
користування приватній компанії земельної 
ділянки; 

  

4. службова особа подала декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, на 10 
днів пізніше від встановленого законом 
строку. 

Пояснення: 

 «Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує 
встановлені Законом України «Про запобігання корупції» 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.» (абз.10 
ч.1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, зазначаються відомості про такі об’єкти нерухомості:   

Відповіді: 

 1. тільки ті, що перебувають у власності 
суб’єкта декларування; 

Правильна 
відповідь: 

 3. належать суб’єкту декларування 
та членам його сім’ї на праві 
приватної власності, або 
знаходяться у них в оренді чи на 
іншому праві користування. 

  

2. перебували у власності суб’єкта 
декларування та членів його сім’ї, але були 
відчужені ними за 3 роки до подання 
декларації; 

  

3. належать суб’єкту декларування та членам 
його сім’ї на праві приватної власності, або 
знаходяться у них в оренді чи на іншому 
праві користування; 

  

4. належать суб’єкту декларування та членам 
його сім’ї на праві приватної власності, або 
знаходяться у них в оренді чи на іншому 
праві користування, за умови, що відповідні 
права на ці об’єкти набуті у звітному періоді. 

Пояснення: 

 «У декларації зазначаються відомості про: 

2) об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві 
приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому 
праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке 
право. Такі відомості включають: 

1. дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, 
оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння 
або користування; 

2. у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна 
вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі якщо нерухоме майно 
перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 
вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.» (п.2 ч.1 ст.46 Закону 
України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Вкажіть випадок, в якому буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.   

Відповіді: 

1. на запит державного органу з метою 
проведення спеціальної перевірки; 

Правильна 
відповідь: 

 4. у разі звернення фізичної особи 
щодо отримання відомостей про 
іншу фізичну особу, яку вона не 
уповноважена представляти. 

  

2. на запит правоохоронного органу у разі 
необхідності отримання такої інформації в 
рамках кримінального або 
адміністративного провадження; 

  

3. у разі звернення фізичної особи щодо 
отримання відомостей про себе; 

  



4. у разі звернення фізичної особи щодо 
отримання відомостей про іншу фізичну 
особу, яку вона не уповноважена 
представляти. 

Пояснення: 

 «Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного реєстру або про 
відсутність відомостей про таку особу подається: 

на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують 
на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 

на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках 
кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення 
нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів; 

у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) або уповноваженого представника 
юридичної особи щодо отримання відомостей про себе або юридичну особу, яку він 
представляє.» (ч. 2 ст.59 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Зазначте як вплине на дію акту встановлення факту прийняття його державним службовцем 
на користь особи, яка напередодні подарувала коштовний подарунок рідній сестрі службовця 
з метою налагодження з ним ділових стосунків.   

Відповіді: 

1. дія акту зупиняється до прийняття 
Національним агентством з питань 
запобігання корупції рішення про 
скасування акту або продовження його дії; 

Правильна 
відповідь: 

 4. акт вважається прийнятим в 
умовах конфлікту інтересів і 
підлягає скасуванню в 
адміністративному порядку або 
визнанню незаконним судом. 

  

2. акт підлягає реєстрації  як прийнятий в 
умовах конфлікту інтересів, його подальша 
дія не припиняється, однак встановлюється 
зовнішній контроль за його виконанням; 

  

3. акт вважається прийнятим в умовах 
конфлікту інтересів, службовець, який 
прийняв акт, позбавляється права 
контролювати подальше його виконання, 
вищестоящий керівник вправі скасувати 
зазначений акт; 

  

4. акт вважається прийнятим в умовах 
конфлікту інтересів і підлягає скасуванню в 
адміністративному порядку або визнанню 
незаконним судом. 

Пояснення: 

 «Рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, на 
користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що 
прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 
цього Закону. 

Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, 
підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи 
скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку 
за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, 
органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.» (ч. 
4 ст.23, ч. 1 ст. 67 Закону України «Про запобігання корупції»). 

Питання: 
 Які правові наслідки працевлаштування колишнього інспектора податкової інспекції на 
приватному підприємстві, щодо якого він за півроку до переходу на підприємство проводив 
його перевірку? 

Відповіді: 

1. особа відстороняється від роботи 
керівником або роботодавцем до вирішення 
питання про доцільність розірвання 
трудового договору Національним 
агентством з питань запобігання корупції; 

Правильна 
відповідь: 

 4. трудовий договір з 
підприємством має бути 
припинений. 

  

2. особа продовжує роботу на підприємстві 
буз будь-яких додаткових обмежень, 
оскільки на неї не поширюється заборона 
такого працевлаштування; 

  

3. особа продовжує трудову діяльність на 
підприємстві, але характер виконуваної 



роботи має виключати контакти з органами 
фіскальної служби; 

  

4. трудовий договір з підприємством має 
бути припинений. 

Пояснення: 

 «Порушення встановленого обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) 
особами, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, з юридичними особами приватного права або фізичними особами - 
підприємцями, якщо протягом року до дня припинення виконання цих функцій такі особи 
здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень 
щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, є підставою для 
припинення відповідного договору.» (ч.2, п.1 ч.1 ст. 26 Закону України «Про запобігання 
корупції»). 

 


