
Нормативно-правова база щодо протидії корупції, рекомендована для 

ознайомлення 

 

1. Закони України: 

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII 

 «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. № 

1698-VIII 

«Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII 

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 р. № 224-VII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення 

національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 р. № 221-VII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення» від 07 квітня 2011 року № 

3207-VI 

2. Кодекси України: 

Кримінальний Кодекс України 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Кодекс законів про працю України 

3. Укази Президента України: 

«Про утворення Національного антикорупційного бюро України» від 16 

квітня 2015 р. № 217 

 «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14 жовтня 

2014 р. № 808 

4. Постанови Кабінету Міністрів України: 

 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно 

осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» від 25 березня 2015 р. № 171 



 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16 

жовтня 2014 р. № 563 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 

діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» від 

17 липня 2014 р. № 295 

«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки 

державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або 

комунальним установам чи організаціям» від 16 листопада 2011 р. № 1195 

 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ 

і організацій» від 03 квітня 1993 р. № 245 

5. Накази: 

Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 30 вересня 2013 р. № 2055/5/1153 «Про національну систему 

оцінки рівня корупції» 

Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 р. № 39/5 "Про затвердження 

Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення» 

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства 

фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 «Про затвердження Положення про 

умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і 

організацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 р. 

за № 76 
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