Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією
Корупційні злочини:
Зміст правопорушення
Вид покарання
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем (стаття 191 Кримінального кодексу України)
ч. 2 – привласнення, розтрата майна обмеження волі на строк до 5 років
або
заволодіння
ним
шляхом або позбавлення волі на той самий
зловживання службовим становищем
строк, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років
ч. 3 – ті самі дії, вчинені повторно або обмеження волі на строк від 3 до 5
за попередньою змовою групою осіб
років або позбавлення волі на строк
від 3 до 8 років, з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до 3 років
ч. 4 – ті самі дії, якщо вони вчинені позбавлення волі на строк від 5 до 8
у великих розмірах
років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років
ч. 5 – ті самі дії, якщо вони вчинені в позбавлення волі на строк від 7 до 12
особливо великих розмірах або років з позбавленням права обіймати
організованою групою осіб
певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років та
з конфіскацією майна
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків
бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних
призначень або з їх перевищенням
(стаття 210 Кримінального кодексу України)
ч. 1 – Нецільове використання штраф
від
100
до
300
бюджетних
коштів
службовою неоподатковуваних мінімумів доходів
особою, а так само здійснення громадян або виправні роботи на
видатків бюджету чи надання кредитів строк до 2 років, або обмеження волі
з
бюджету
без
встановлених на строк до 3 років, з позбавленням
бюджетних призначень або з їх права обіймати певні посади чи
перевищенням всупереч Бюджетному займатися певною діяльністю на строк
кодексу України чи закону про до 3 років або без такого
Державний бюджет України на
відповідний рік, якщо предметом
таких дій були бюджетні кошти у
великих розмірах
ч. 2 – ті самі діяння, предметом яких обмеження волі на строк від 2 до 5

2
Зміст правопорушення
Вид покарання
були бюджетні кошти в особливо років або позбавлення волі на строк
великих
розмірах
або
вчинені від 2 до 6 років, з позбавленням права
повторно, або за попередньою змовою обіймати певні посади чи займатися
групою осіб
певною діяльністю на строк до 3 років
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів,
вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем
(стаття 262 Кримінального кодексу України)
ч. 2 – викрадення, привласнення, позбавлення волі на строк від 5 до 10
вимагання вогнепальної зброї (крім років
гладкоствольної
мисливської),
бойових припасів, вибухових речовин,
вибухових пристроїв чи радіоактивних
матеріалів, а також заволодіння ними
шляхом зловживання службової особи
своїм службовим становищем
Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживання службовим становищем
(стаття 308 Кримінального кодексу України)
ч. 2 – викрадення, привласнення, позбавлення волі на строк від 5 до 10
вимагання
наркотичних
засобів, років з позбавленням права обіймати
психотропних речовин або їх аналогів певні посади або займатися певною
чи заволодіння ними, а також діяльністю на строк до 3 років та
заволодіння наркотичними засобами, з конфіскацією майна
психотропними речовинами або їх
аналогами
шляхом
зловживання
службової особи своїм службовим
становищем)
ч. 3 – ті самі діяння, вчинені в позбавлення волі на строк від 7 до 12
особливо великих розмірах, або років з конфіскацією майна
організованою групою
Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
(стаття 312 Кримінального кодексу України)
ч. 2 – викрадення, привласнення, позбавлення волі на строк від 3 до 7
вимагання
прекурсорів
або років з позбавленням права обіймати
заволодіння ними, а також заволодіння певні посади чи займатися певною
прекурсорами шляхом зловживання діяльністю на строк до 3 років
службової особи своїм службовим
становищем
ч. 3 – ті самі дії, вчинені позбавлення волі на строк від 5 до 12
організованою групою або в особливо років з позбавленням права обіймати
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Зміст правопорушення
великих розмірах

Вид покарання
певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років та з
конфіскацією майна
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
(стаття 313 Кримінального кодексу України)
ч. 2 – викрадення, привласнення, позбавлення волі на строк від 2 до 6
вимагання обладнання, призначеного років
для виготовлення наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів,
а також заволодіння обладнанням,
призначеним
для
виготовлення
наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів, шляхом
зловживання службовою особою своїм
службовим становищем
ч. 3 – ті самі дії, вчинені позбавлення волі на строк від 5 до 12
організованою групою або з метою років з конфіскацією майна
виготовлення особливо небезпечних
наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів
Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів
(стаття 320 Кримінального кодексу України)
ч. 2 – порушення встановлених правил штраф
від
70
до
120
посіву або вирощування снотворного неоподатковуваних мінімумів доходів
маку чи конопель, а також порушення громадян або арешт на строк від 3 до
правил виробництва, виготовлення, 6 місяців, або позбавлення волі на
зберігання,
обліку,
відпуску, строк від 3 до 5 років, з позбавленням
розподілу,
торгівлі,
перевезення, права обіймати певні посади чи
пересилання
чи
використання займатися певною діяльністю на строк
наркотичних засобів, психотропних до 3 років
речовин, їх аналогів або прекурсорів,
призначених для виробництва чи
виготовлення цих засобів чи речовин,
або
заволодіння
ними
шляхом
зловживання службовою особою своїм
службовим становищем
Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
(стаття 354 Кримінального кодексу України)
ч. 1 – пропозиція чи обіцянка штраф
від
100
до
250
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Зміст правопорушення
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
ч. 2 – ті самі дії, вчинені повторно або
за попередньою змовою групою осіб

ч. 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
ч. 4 – дії, передбачені частиною
третьою цієї статті, вчинені повторно
або за попередньою змовою групою
осіб чи поєднані з вимаганням

Вид покарання
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на
строк до 100 годин, або виправні
роботи на строк до 1 року, або
обмеження волі на строк до 2 років,
або позбавлення волі на той самий
строк

штраф від 250 до 500 мінімумів
доходів громадян або громадські
роботи на строк від 100 до 200 годин,
або виправні роботи на строк до 2
років, або обмеження волі на строк
до 3 років, або позбавлення волі на
той самий строк
штраф
від
250
до
500
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на
строк від 100 до 200 годин, або
обмеження волі на строк до 2 років,
або позбавлення волі на той самий
строк

штраф
від
500
до
750
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або громадські роботи на
строк від 160 до 240 годин, або
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Зміст правопорушення
неправомірної вигоди

Вид покарання
обмеження волі на строк до 3 років,
або позбавлення волі на той самий
строк

ч. 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
Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток,
заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим
становищем або їх пошкодження
(стаття 357 Кримінального кодексу України)
ч. 1 – викрадення, привласнення, штраф до 50 неоподатковуваних
вимагання офіційних документів, мінімумів доходів громадян або
штампів чи печаток або заволодіння обмеження волі на строк до 3 років
ними
шляхом
шахрайства
чи
зловживання особи своїм службовим
становищем, а так само їх умисне
знищення,
пошкодження
чи
приховування, а також здійснення
таких самих дій відносно приватних
документів, що знаходяться на
підприємствах,
в
установах
чи
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Зміст правопорушення
Вид покарання
організаціях незалежно від форми
власності, вчинене з корисливих
мотивів або в інших особистих
інтересах
ч. 2 – ті самі дії, якщо вони штраф до 70 неоподатковуваних
спричинили
порушення
роботи мінімумів доходів громадян або
підприємства, установи чи організації обмеження волі на строк до 3 років,
або вчинені щодо особливо важливих або позбавленням волі на той самий
документів, штампів, печаток
строк
Зловживання владою або службовим становищем
(стаття 364 Кримінального кодексу України)
ч. 1 – умисне , з метою одержання арешт на строк до 6 місяців або
будь-якої неправомірної вигоди для обмеження волі на строк до 3 років,
самої себе чи іншої фізичної або або позбавлення волі на той самий
юридичної
особи
використання строк, з позбавленням права обіймати
службовою
особою
влади
чи певні посади чи займатися певною
службового
становища
всупереч діяльністю на строк до 3 років, із
інтересам служби, якщо воно завдало штрафом
від
250
до
750
істотної
шкоди
охоронюваним неоподатковуваних мінімумів доходів
законом правам, свободам та інтересам громадян
окремих громадян або державним чи
громадським інтересам, або інтересам
юридичних осіб
ч. 2 – те саме діяння, якщо воно позбавлення волі на строк від 3 до 6
спричинило тяжкі наслідки
років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років, зі
штрафом
від
500
до
1000
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян
Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми
(стаття 364 1Кримінального кодексу України)
ч. 1 – зловживання повноваженнями, штраф від ста 150 до 400
тобто умисне, з метою одержання неоподатковуваних мінімумів доходів
неправомірної вигоди для себе чи громадян або арешт на строк до 3
інших осіб використання всупереч місяців, або обмеження волі на строк
інтересам
юридичної
особи до 2 років, з позбавленням права
приватного права незалежно від обіймати певні посади чи займатися
організаційно-правової
форми певною діяльністю на строк до 2 років
службовою особою такої юридичної
особи своїх повноважень, якщо це
завдало істотної шкоди охоронюваним
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Зміст правопорушення
Вид покарання
законом правам або інтересам окремих
громадян,
або
державним
чи
громадським інтересам, або інтересам
юридичних осіб
ч. 2 – те саме діяння, якщо воно штраф
від
400
до
900
спричинило тяжкі наслідки
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або арешт на строк до 6
місяців, або позбавлення волі на
строк від 3 до 6 років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк
до 3 років
Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
(стаття 365 2Кримінального кодексу України)
ч.
1
–
зловживання
своїми обмеження волі на строк до 3 років з
повноваженнями
аудитором, позбавленням права обіймати певні
нотаріусом,
оцінювачем, посади
чи
займатися
певною
уповноваженою
особою
або діяльністю на строк до 10 років
службовою
особою
Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб,
іншою особою, яка не є державним
службовцем,
посадовою
особою
місцевого
самоврядування,
але
здійснює
професійну
діяльність,
пов'язану з наданням публічних
послуг, у тому числі послуг експерта,
арбітражного керуючого, приватного
виконавця, незалежного посередника,
члена
трудового
арбітражу,
третейського судді (під час виконання
цих
функцій),
або
державним
реєстратором, суб'єктом державної
реєстрації
прав,
державним
виконавцем, приватним виконавцем з
метою
отримання
неправомірної
вигоди, якщо це завдало істотної
шкоди охоронюваним законом правам
або інтересам окремих громадян,
державним чи громадським інтересам
або інтересам юридичних осіб
ч. 2 – те саме діяння, вчинене стосовно обмеження волі на строк до 5 років
неповнолітньої чи недієздатної особи, або позбавлення волі на строк від 3
особи похилого віку або повторно
до 5 років, з позбавленням права
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Вид покарання
обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до 3 років
ч. 3 – дії, передбачені частинами позбавлення волі на строк від 5 до 8
першою або другою цієї статті, якщо років з позбавленням права обіймати
вони спричинили тяжкі наслідки
певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років, з
конфіскацією майна або без такої
Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою (стаття 368 Кримінального кодексу України)
ч. 1 – прийняття пропозиції, обіцянки штраф
від
1000
до
1500
або одержання службовою особою неоподатковуваних мінімумів доходів
неправомірної вигоди, а так само громадян або арешт на строк від 3 до
прохання надати таку вигоду для себе 6 місяців, або позбавлення волі на
чи третьої особи за вчинення чи строк від 2 до 4 років, з позбавленням
невчинення такою службовою особою права обіймати певні посади чи
в інтересах того, хто пропонує, обіцяє займатися певною діяльністю на строк
чи надає неправомірну вигоду, чи в до 3 років
інтересах третьої особи будь-якої дії з
використанням наданої їй влади чи
службового становища
ч. 2 – діяння, передбачене частиною позбавлення волі на строк від 3 до 6
першою цієї статті, предметом якого років з позбавленням права обіймати
була неправомірна вигода у значному певні посади чи займатися певною
розмірі
діяльністю на строк до 3 років
ч. 3 – діяння, передбачене частиною позбавлення волі на строк від 5 до 10
першою або другою цієї статті, років з позбавленням права обіймати
предметом якого була неправомірна певні посади чи займатися певною
вигода у великому розмірі або вчинене діяльністю на строк до 3 років, з
службовою особою, яка займає конфіскацією майна
відповідальне становище, або за
попередньою змовою групою осіб, або
повторно, або поєднане з вимаганням
неправомірної вигоди
ч. 4 – діяння, передбачене частинами позбавлення волі на строк від 8 до 12
першою, другою або третьою цієї років з позбавленням права обіймати
статті,
предметом
якого
була певні посади чи займатися певною
неправомірна вигода в особливо діяльністю на строк до 3 років, з
великому розмірі,
або вчинене конфіскацією майна
службовою особою, яка займає
особливо відповідальне становище
Незаконне збагачення (стаття 3682Кримінального кодексу України)
ч. 1 – набуття особою, уповноваженою позбавлення волі на строк до 2 років
на виконання функцій держави або з позбавленням права обіймати певні
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місцевого самоврядування, у власність
активів у значному розмірі, законність
підстав набуття яких не підтверджено
доказами, а так само передача нею
таких активів будь-якій іншій особі
ч. 2 – ті самі діяння, вчинені
службовою особою, яка займає
відповідальне становище

Вид покарання
посади
чи
займатися
певною
діяльністю на строк до 3 років з
конфіскацією майна

позбавлення волі на строк від 2 до 5
років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до 3 років з
конфіскацією майна
ч. 3 – діяння, передбачені частиною позбавленняя волі на строк від 5 до 10
першою
цієї
статті,
вчинені років з позбавленням права обіймати
службовою особою, яка займає певні посади чи займатися певною
особливо відповідальне становище
діяльністю на строк до 3років з
конфіскацією майна
Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно
від організаційно-правової форми
(стаття 3683Кримінального кодексу України)
ч. 1 – пропозиція чи обіцянка штраф
від
150
до
400
службовій особі юридичної особи неоподатковуваних мінімумів доходів
приватного права незалежно від громадян або громадські роботи на
організаційно-правової форми надати строк від 100 до 200 годин, або
їй або третій особі неправомірну обмеження волі на строк до 2 років,
вигоду, а так само надання такої або позбавлення волі на той самий
вигоди або прохання її надати за строк
вчинення зазначеною службовою
особою дій чи її бездіяльність з
використанням
наданих
їй
повноважень в інтересах того, хто
пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду,
або в інтересах третьої особи
ч. 2 – ті самі дії, вчинені повторно або штраф
від
350
до
700
за попередньою змовою групою осіб неоподатковуваних мінімумів доходів
чи організованою групою
громадян або обмеження волі на
строк до 4 років, або позбавлення
волі на той самий строк
ч. 3 – прийняття пропозиції, обіцянки штраф
від
500
до
750
або одержання службовою особою неоподатковуваних мінімумів доходів
юридичної особи приватного права громадян або виправні роботи на
незалежно від організаційно-правової строк до 2 років, або арешт на строк
форми неправомірної вигоди для себе до 6 місяців, або обмеження волі на
чи третьої особи за вчинення дій або строк до 3 років, або позбавлення
бездіяльність
з
використанням волі на той самий строк, з
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Вид покарання
наданих їй повноважень в інтересах позбавленням права обіймати певні
того, хто пропонує, обіцяє чи надає посади
чи
займатися
певною
таку вигоду, або в інтересах третьої діяльністю на строк до 2 років
особи
ч. 4 – дії, передбачені частиною позбавлення волі на строк від 3 до 7
третьою цієї статті, вчинені повторно років з позбавленням права обіймати
або за попередньою змовою групою певні посади чи займатися певною
осіб чи поєднані з вимаганням діяльністю на строк до 3 років, з
неправомірної вигоди
конфіскацією майна
Підкуп особи, яка надає публічні послуги
(стаття 3684Кримінального кодексу України)
ч. 1 – пропозиція чи обіцянка штраф
від
150
до
400
аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій неоподатковуваних мінімумів доходів
особі, яка не є державним службовцем, громадян або громадські роботи на
посадовою
особою
місцевого строк від 100 до 200 годин, або
самоврядування,
але
провадить обмеження волі на строк до 2 років,
професійну діяльність, пов’язану з або позбавлення волі на той самий
наданням публічних послуг, у тому строк
числі послуг експерта, арбітражного
керуючого, приватного виконавця,
незалежного
посередника,
члена
трудового арбітражу, третейського
судді (під час виконання цих функцій),
надати йому/їй або третій особі
неправомірну вигоду, а так само
надання такої вигоди або прохання її
надати за вчинення особою, яка надає
публічні
послуги,
дій
або
її
бездіяльність
з
використанням
наданих їй повноважень в інтересах
того, хто пропонує, обіцяє чи надає
таку вигоду, або в інтересах третьої
особи
ч. 2 – ті самі дії, вчинені повторно або штраф
від
350
до
700
за попередньою змовою групою осіб неоподатковуваних мінімумів доходів
чи організованою групою
громадян або обмеження волі на
строк до 4 років, або позбавлення
волі на той самий строк
ч. 3 – прийняття пропозиції, обіцянки штраф
від
750
до
1000
або одержання аудитором, нотаріусом, неоподатковуваних мінімумів доходів
приватним виконавцем, експертом, громадян або виправні роботи на
оцінювачем, третейським суддею або строк від 1 до 2 років, або арешт на
іншою
особою,
яка
провадить строк до 6 місяців, або обмеження
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Вид покарання
професійну діяльність, пов’язану з волі на строк від 2 до 5 років, або
наданням публічних послуг, а також позбавлення волі на той самий
незалежним посередником чи арбітром строк, з позбавленням права обіймати
під
час
розгляду
колективних певні посади чи займатися певною
трудових спорів неправомірної вигоди діяльністю на строк до 3 років
для себе чи третьої особи за вчинення
дій або бездіяльність з використанням
наданих їй повноважень в інтересах
того, хто пропонує, обіцяє чи надає
таку вигоду, або в інтересах третьої
особи
ч. 4 – дії, передбачені частиною позбавлення волі на строк від 4 до 8
третьою цієї статті, вчинені повторно років з позбавленням права обіймати
або за попередньою змовою групою певні посади чи займатися певною
осіб чи поєднані з вимаганням діяльністю на строк до 3 років, з
неправомірної вигоди
конфіскацією майна
Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
(стаття 369 Кримінального кодексу України)
ч. 1 – пропозиція чи обіцянка штраф
від
500
до
750
службовій особі надати їй або третій неоподатковуваних мінімумів доходів
особі неправомірну вигоду, а так само громадян або обмеження волі на
надання такої вигоди за вчинення чи строк від 2 до 4 років, або
невчинення службовою особою в позбавлення волі на той самий строк
інтересах того, хто пропонує, обіцяє
чи надає таку вигоду, чи в інтересах
третьої особи будь-якої дії з
використанням наданої їй влади чи
службового становища
ч. 2 – діяння, передбачені частиною позбавлення волі на строк від 3 до 6
першою цієї статті, вчинені повторно
років із штрафом від 500 до 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, з конфіскацією майна або
без такої
ч. 3 – діяння, передбачені частиною позбавлення волі на строк від 4 до 8
першою або другою цієї статті, якщо років з конфіскацією майна або без
неправомірна
вигода
надавалася такої
службовій
особі,
яка
займає
відповідальне становище, або вчинені
за попередньою змовою групою осіб
ч. 4 – діяння, передбачені частиною позбавлення волі на строк від 5 до 10
першою, другою або третьою цієї років з конфіскацією майна або без
статті, якщо неправомірна вигода такої
надавалася службовій особі, яка
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Вид покарання
займає
особливо
відповідальне
становище, або вчинені організованою
групою осіб чи її учасником
Зловживання впливом (стаття 3692Кримінального кодексу України)
ч. 1 – пропозиція, обіцянка або штраф
від
200
до
500
надання неправомірної вигоди особі, неоподатковуваних мінімумів доходів
яка пропонує чи обіцяє (погоджується) громадян або обмеження волі на
за таку вигоду або за надання такої строк від 2 до 5 років, або
вигоди третій особі вплинути на позбавлення волі на строк до 2 років.
прийняття
рішення
особою,
уповноваженою на виконання функцій
держави
ч. 2 – прийняття пропозиції, обіцянки штраф
від
750
до
1500
або одержання неправомірної вигоди неоподатковуваних мінімумів доходів
для себе чи третьої особи за вплив на громадян або позбавлення волі на
прийняття
рішення
особою, строк від 2 до 5 років
уповноваженою на виконання функцій
держави, або пропозиція чи обіцянка
здійснити вплив за надання такої
вигоди
ч. 3 – Прийняття пропозиції, обіцянки позбавлення волі на строк від 3 до 8
або одержання неправомірної вигоди років з конфіскацією майна
для себе чи третьої особи за вплив на
прийняття
рішення
особою,
уповноваженою на виконання функцій
держави, поєднане з вимаганням такої
вигоди
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 (стаття 410 Кримінального кодексу України)
ч. 1 – викрадення, привласнення, позбавлення волі на строк від 3 до 8
вимагання військовослужбовцем зброї, років
бойових припасів, вибухових або
інших бойових речовин, засобів
пересування, військової та спеціальної
техніки чи іншого військового майна
або
заволодіння
ними
шляхом
шахрайства
ч. 2 – ті самі дії, вчинені військовою позбавлення волі на строк від 5 до 10
службовою особою із зловживанням років
службовим становищем, або повторно,
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або за попередньою змовою групою
осіб, або такі, що заподіяли істотну
шкоду
ч. 3 – Дії, передбачені частинами
першою або другою цієї статті, якщо
вони вчинені в умовах особливого
періоду, крім воєнного стану
ч. 4 – Дії, передбачені частинами
першою або другою цієї статті, якщо
вони вчинені в умовах воєнного стану
або в бойовій обстановці, розбій з
метою заволодіння зброєю, бойовими
припасами, вибуховими чи іншими
бойовими
речовинами,
засобами
пересування,
військовою
та
спеціальною технікою, а також
вимагання цих предметів, поєднане з
насильством, небезпечним для життя і
здоров’я потерпілого

Вид покарання

позбавлення волі на строк від 5 до 12
років
позбавлення волі на строк від 10 до
15 років

Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
Зміст правопорушення
Вид покарання
Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності (стаття 1724КУпАП)
ч.
1
–
порушення
особою накладення штрафу від 300 до 500
встановлених законом обмежень щодо неоподатковуваних мінімумів доходів
зайняття
іншою
оплачуваною громадян з конфіскацією отриманого
діяльністю
(крім
викладацької, доходу від підприємницької діяльності
наукової та творчої діяльності, чи винагороди від роботи за
медичної та суддівської практики, сумісництвом
інструкторської практики із спорту)
або підприємницькою діяльністю
ч.
2
–
порушення
особою накладення штрафу від 300 до 500
встановлених законом обмежень щодо неоподатковуваних мінімумів доходів
входження до складу правління, інших громадян з конфіскацією отриманого
виконавчих чи контрольних органів, доходу від такої діяльності
чи наглядової ради підприємства або
організації, що має на меті одержання
прибутку (крім випадків, коли особа
здійснює функції з управління акціями
(частками, паями), що належать
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державі чи територіальній громаді, та
представляє інтереси держави чи
територіальної
громади
в
раді
(спостережній раді), ревізійній комісії
господарської організації)
ч. 3 дії, передбачені частиною першою
або другою, вчинені особою, яку
протягом
року
було
піддано
адміністративному стягненню за такі
ж порушення

Вид покарання

накладення штрафу від 500 до 800
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією отриманого
доходу
чи
винагороди
та
з
позбавленням права обіймати певні
посади
або
займатися
певною
діяльністю строком на 1 рік
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
(стаття 1725КУпАП)
ч. 1 – порушення встановлених накладення штрафу від 10 до 200
законом обмежень щодо одержання неоподатковуваних мінімумів доходів
подарунків
громадян з конфіскацією такого
подарунка
ч. 2 – та сама дія, вчинена особою, яку накладення штрафу від 200 до 400
протягом
року
було
піддано неоподатковуваних мінімумів доходів
адміністративному
стягненню
за громадян з конфіскацією такого
порушення, передбачене частиною дарунка
(пожертви)
та
з
першою цієї статті
позбавленням права обіймати певні
посади
або
займатися
певною
діяльністю строком на 1 рік
Порушення вимог фінансового контролю
(стаття 1726КУпАП)
ч. 1 – несвоєчасне подання без накладення штрафу від 50 до 100
поважних причин декларації особи, неоподатковуваних мінімумів доходів
уповноваженої на виконання функцій громадян
держави
або
місцевого
самоврядування
ч. 2 – неповідомлення або несвоєчасне накладення штрафу від 100 до 200
повідомлення
про
відкриття неоподатковуваних мінімумів доходів
валютного рахунка в установі банку- громадян
нерезидента або про суттєві зміни у
майновому стані
ч. 3 – дії, передбачені частиною накладення штрафу від 100 до 300
першою або другою, вчинені особою, неоподатковуваних мінімумів доходів
яку протягом року було піддано громадян з конфіскацією доходу чи
адміністративному стягненню за такі винагороди та з позбавленням права
ж порушення
обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю строком на 1рік
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Вид покарання
ч. 4 – подання завідомо недостовірних накладення штрафу від 1000 до 2500
відомостей у декларації особи, неоподатковуваних мінімумів доходів
уповноваженої на виконання функцій громадян
держави
або
місцевого
самоврядування
Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
(стаття 1727КУпАП)
ч. 1 – неповідомлення особою у накладення штрафу від 100 до 200
встановлених законом випадках та неоподатковуваних мінімумів доходів
порядку про наявність у неї реального громадян
конфлікту інтересів
ч. 2 – вчинення дій чи прийняття накладення штрафу від 200 до 400
рішень в умовах реального конфлікту неоподатковуваних мінімумів доходів
інтересів
громадян
ч. 3 – дії, передбачені частиною накладення штрафу від 400 до 800
першою або другою, вчинені особою, неоподатковуваних мінімумів доходів
яку протягом року було піддано громадян з позбавленням права
адміністративному стягненню за такі обіймати певні посади або займатися
ж порушення
певною діяльністю строком на 1 рік
Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з
виконанням службових повноважень (стаття 1728КУпАП)
ч. 1 – незаконне розголошення або накладення штрафу від 100 до 150
використання в інший спосіб особою у неоподатковуваних мінімумів доходів
своїх інтересах інформації, яка стала їй громадян
відома у зв’язку з виконанням
службових повноважень
Невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729КУпАП)
ч. 1 – невжиття передбачених законом накладення штрафу від 125 до 250
заходів посадовою чи службовою неоподатковуваних мінімумів доходів
особою органу державної влади, громадян
посадовою
особою
місцевого
самоврядування, юридичної особи, їх
структурних
підрозділів
у
разі
виявлення
корупційного
правопорушення
ч. 2 – та сама дія, вчинена повторно накладення штрафу від 250 до 400
протягом року після застосування неоподатковуваних мінімумів доходів
заходів адміністративного стягнення
громадян
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Черкаської обласної державної адміністрації

