
Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 

прирівняних до них осіб. 

 

Контакти, за якими можна звернутись щодо порушень чинного законодавства 
"Лінія довіри" Управління з питань запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), на яку можна надіслати 

інформацію або звернутись у телефонному режимі щодо порушень антикорупційного законодавства: 

Е-поштою за адресою:  corruptionnet@ukr.net 

Телефонами: (044) 202-60-11, (096)-588-11-88 

Інформація на "лінію довіри" надається анонімно, не може розглядатись як звернення громадян, 

відповідно до Закону України "Про звернення громадян", а тому її надання не обумовлює 

обов'язкової підготовки відповіді заявнику. 

Надана інформація використовуватиметься керівництвом Київської міської державної адміністрації 

виключно як додаткове джерело для прийняття рішень щодо необхідності проведення перевірок, а 

також при плануванні та здійсненні інших заходів спрямованих на запобігання корупції. 

 

Нормативно-правова база з питань запобігання та протидії корупції 

 

Загальнодержавні: 

 Перелік нормативно-правових документів, методичних рекомендацій для використання у 

роботі уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції  

 Закон України "Про запобігання корупції" 

 Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України" 

 Закон України "Про державну службу" 

 Закон України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції" 

 Закон України "Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією" 

 Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії 

корупції" 

 Указ Президента України "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють 

злочинним проявам і корупції" 

 Указ Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією" 

 Указ Президента України "Про Національну програму боротьби з корупцією" 

 Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, 

іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного 

витрачання державних коштів" 

 Указ Президента України "Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції" 

 Розпорядження Президента України від 10.02.1995 № 35/95-рп "Про заходи щодо активізації 

боротьби з корупцією і організованою злочинністю" 

 Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 56 народних 

депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень 

підпункту "а" пункту 2 статті 5, статті 8, абзаців першого, другого пункту 2 статті 23 Закону 

України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", указів 

Президента України "Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю" та "Про підвищення ефективності діяльності Координаційного комітету по 

боротьбі з корупцією і організованою злочинністю" (справа про Координаційний комітет) від 

07 квітня 2004 року № 9-рп/2004 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 "Про затвердження 

Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1673"Про стан фінансово-

бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за 

використанням державного майна і фінансових ресурсів" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1422 "Питання запобігання та 

виявлення корупції в органах виконавчої влади" 
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 Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1195 "Про затвердження 

Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, 

територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та 

виявлення корупції" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 "Про затвердження 

Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки" 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 р. №647-р "Про затвердження 

плану першочергових заходів з подолання корупції" 

 Наказ Міністерства юстиції України від 23.06.2010 № 1380/5 "Про затвердження Методології 

проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів" 

 Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 "Про затвердження Положення про 

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення" 

 Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5 "Про затвердження Порядку 

проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних 

прав" 

 Роз'яснення Міністерства юстиції України від 12.04.2011 "Корупційні ризики в діяльності 

державних службовців" 

 Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання 

корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених Рішенням Національного 

агентства від 11.08.2016 № 3, зі змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 

06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57 та від 03.11.2016 № 106 

 Відповіді Національного агентства на найбільш поширені запитання, які надходять від 

суб’єктів декларування 

 Посилання на навчальні відео-ролики з питань заповнення та подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які 

розміщуються у мережі інтернет  

  

Місцеві: 

Розпорядження КМДА від 15.09.2017 № 1148 «Про затвердження Антикорупційної програми 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» 

 Розпорядження КМДА від 28.08.2017 № 1037 «Про внесення змін до складу комісії з питань 

оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» 

 Розпорядження КМДА від 12.04.2017 № 446 «Про утворення комісії з питань оцінки 

корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» 

 Розпорядження КМДА від 31.01.2007 р. №84 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, 

заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням комунального 

майна і фінансових ресурсів" 

 Розпорядження Київського міського голови від 27.02.2015 №96 "Про утворення 

Антикорупційної ради при Київському міському голові" 

 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 27.08.2015 № 830 "Про затвердження Плану окремих заходів виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запобігання 

та зменшення ризиків корупції" 

  

За інформацією КМДА 
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