ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО
МІСТЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

1. Міжнародні нормативно-правові акти.
"Конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією" від 27 січня
1999 року – ратифіковано Законом від 18 жовтня 2006 року № 252-V.
"Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію
доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму" –
ратифіковано Законом від 17 листопада 2010 року № 2698-VI.
"Конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією" від 4 листопада
1999 року – ратифіковано Законом від 16 березня 2005 року № 2476-ІV.
"Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією" від 15 травня 2003 року – ратифіковано Законом від 18 жовтня.
2006 року № 253-V.
"Конвенція ООН проти корупції" від 11 грудня 2003 року – ратифіковано
Законом від 18 жовтня 2006 року № 251-V.
"Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку" –
резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 року № 34/169.
"Політика протидії корупції" – міжрегіональний семінар з проблем
корупції в органах державної влади (Гаага, 1989 р.).
"Політика попередження корупції" – міжнародна асоціація шефів поліції
від 30 квітня 1990 року.
"Практичні заходи боротьби з корупцією. Попередження злочинності та
кримінальне правосуддя у контексті розвитку: реалізації та перспективи
міжнародного співробітництва" – резолюція VIII Конгресу ООН із запобігання
злочинності від 7 вересня 1990 року.
"Міжнародній кодекс поведінки державних посадових осіб" – додаток до
резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 12 грудня 1996 року № 51/59.
"Про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних
операціях" – декларація ООН від 16 грудня 1996 року.
"Про двадцять принципів боротьби з корупцією" – резолюція Комітету
міністрів Ради Європи від 6 листопада 1997 року № 97/24.
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"Про функціонування демократичних інституцій в Україні" – резолюція
Парламентської Асамблеї Ради Європи від 4 жовтня 2010 року № 1755.
"Корупція і організована злочинність у країнах, які знаходяться у періоді
перебудови" – спільний проект Комісії Європейського товариства і Ради
Європи (Страсбург, 1-3 грудня 1997 року).
"План дій з боротьби проти корупції для Азербайджану, Вірменії, Грузії,
Казахстану, Киргизької Республіки, Російської Федерації, Таджикистану та
України" від 10 вересня 2003 року, м. Стамбул, Туреччина.
"Бангодорські принципи поведінки суддів" – резолюція Економічної та
Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 23.
"Щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки" – рекомендації
Комітету Міністрів Ради Європи державам–членам від 7 листопада 2010 року.

2. Кодекси України.
"Бюджетний кодекс України" від 8.07.2010 р.
"Господарський кодекс України" від 16.01.2003 р.
"Господарський процесуальний кодекс України" від 6.11.1991 р.
"Кодекс України про адміністративні правопорушення" від 7.12.1984 р.
"Кодекс законів України про працю" від 10.12.1971 р.
"Кодекс адміністративного судочинства України" від 6.07.2005 р.
"Кримінальний кодекс України" від 5.05.2001 р.
"Кримінально-процесуальний кодекс України" від 28.12.1960 р.
"Податковий кодекс України" від 2.12.2010 р.
"Цивільний кодекс України" від 16.01.2003 р.
"Цивільний процесуальний кодекс України" від 18.03.2004 р.
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3. Закони України.
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7.04.2011 р.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7.04.2011 р.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
від 18 05.2010 р.
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
від 7.06.2001 р.
Закон України
від 19.06.2003 р.
Закон України
від 24.12.1993 р.
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в

України»

Україні»

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»
від 26.01.1993 р.
Закон України «Про організаційно-правові
організованою злочинністю» від 30.06.1993 р.

основи

боротьби

з

Закон України «Про інформацію» від 13.01.2011 р.
Закон України «Про захист персональних даних» від 1.06.2010 р.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р.
Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 р.
Закон України «Про звернення громадян» від 2.10.1996 р.
Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 1.06.2010 р.
Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 р.
Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.
Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р.
Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р.
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4. Укази Президента України.
"Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування" – введено Указом Президента
України від 18 травня 2012 року № 333/2012.
"Про стан протидії корупції в Україні" – рішення Ради національної
безпеки ї оборони України від 31 жовтня 2008 року, введено в дію Указом
Президента України від 27 листопада 2008 року № 1101/2008.
"Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів
державної влади у протидії злочинним проявам та корупції" – рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року, введено в дію
Указом Президента України від 27 жовтня 2009 року № 870/2009.
"Про утворення Національного антикорупційного комітету" – введено в
дію Указом Президента України від 26 лютого 2010 року № 275/2010.
"Питання Національного антикорупційного комітету" – введено в дію
Указом Президента України від 26 березня 2010 року № 454/2010.
"Положення про Національне агентство України з питань державної
служби" – введено в дію Указом Президента України від 18 липня 2011 року
№ 769/2011.

5. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.
"Про затвердження плану заходів з впровадження "Ініціатива "Партнерство
Відкритий Уряд"" – затверджено постановою Кабінету міністрів України від
18 липня 2012 року № 514-р.
"Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної
влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової
інформації" – затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 1997 року № 348.
"Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій" – затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 1999 року № 1374.
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"Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого
самоврядування" – затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
13 червня 2000 року № 950.
"Порядок проведення перевірки робочими групами центральних органів
виконавчої влади" – затверджено постановою Кабінету Міністрів України від
30 червня 2006 року № 886.
"Положення про Головне управління державної служби України" –
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року
№ 1180.
"Класифікатор звернень громадян" – затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858.
"Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань
запобігання та виявлення корупції" – затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706.
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких
актів Кабінету Міністрів України" – затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 2 листопада 2011 року № 1126.
"Про національного координатора з питань реалізації Стамбульського
плану дій по боротьбі з корупцією" – затверджено розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 9 червня 2011 року № 553-р.
"Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування" –
затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 липня
2011 року № 642-р.
"Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії
корупції на 2011-2015 роки" – затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 28 листопада 2011 року № 1240.
"Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики" – затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 року № 996.
"Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з
питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням
до відповідальності за корупційне правопорушення" – затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072.
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"Питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики"–
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року
№ 484.

6. Розпорядження голови Одеської обласної державної
адміністрації.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 листопада
2012 року № 1276/А-2012 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції
на 2013-2015 роки».
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня
2012 року № 1162/А-2012 «Про затвердження Положення про управління
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та
виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації».

7. Відомчі акти
"Загальні правила поведінки державного службовця" – затверджено
наказом Першого Головного управління державної служби України
від 4 серпня 2010 року № 214.
"Порядок проведення Головною державною службою перевірок" –
затверджено наказом Головного управління державної служби України
від 29 квітня 2011 року № 1.
"Положення про Управління з питань запобігання корупції Міністерства
юстиції України" – затверджено наказом Міністерства юстиції України
від 26 червня 2009 року № 562/К.
"Методичні рекомендації щодо проведення експертизи проектні
нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм" – додаток до
наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5.
"Форма висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних
адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту
нормативно-правового акта" – затверджено наказом Міністерства юстиції
України від 6 липня 2011 року № 1805/5.
"Положення про департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та
протидії корупції державної митної служби України" – затверджено наказом
Державної митної служби України від 7 квітня 2011 року № 289.
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"Положення про самостійний сектор з питань запобігання та протидії
корупції" – затверджено наказом Міністерства закордонних справ України від
13 лютою 2010 року №26.
"Положення про відповідальну особу з питань запобігання та протидії
корупції першого заступника Голови Державної служби фінансового
моніторингу України" – затверджено наказом Державного комітету
фінансового моніторингу України від 19 квітня 2010 року № 50.
"Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з
організованою злочинністю" – затверджено наказом Міністерства внутрішніх
справ України та Центрального управління Служби безпеки України
від 10 червня 2011 року № 317/235.
"Про судову практику у справах про хабарництво" – затверджено
постановою Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5.
"Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і
протидії корупції" – затверджено наказом Генерального прокурора України
від 21 червня 2011 року № 10.
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