
Порівняльна таблиця 
до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вилучення положень стосовно 

фінансового контролю, які суперечать демократичним принципам та порушують права людини” 
 
 Чинна редакція Закону  Пропонована редакція 

Закону України «Про запобігання корупції» 
Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються 

в такому значенні: 
… 
суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 

1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пунктах 4 і 5 частини 

першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані 

подавати декларацію відповідно до цього Закону; 
 

Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються 

в такому значенні: 
… 
суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 

1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію 

відповідно до цього Закону; 
 

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього 

Закону 
1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, 

є: 
… 
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування: 
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, 

які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, 

особи, які входять до складу наглядової ради державного 

банку, державного підприємства або державної 

організації, що має на меті одержання прибутку; 

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього 

Закону 
1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, 

є: 
… 
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування: 
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, 

які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, 

особи, які входять до складу наглядової ради державного 

банку, державного підприємства або державної 

організації, що має на меті одержання прибутку; 



б) особи, які не є державними службовцями, 

посадовими особами місцевого самоврядування, але 

надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні 

виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні 

керуючі, незалежні посередники, члени трудового 

арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих 

функцій, інші особи, визначені законом); 
в) представники громадських об’єднань, наукових 

установ, навчальних закладів, експертів відповідної 

кваліфікації, інші особи, які входять до складу 

конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону 
України "Про державну службу", Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Громадської ради доброчестності, утвореної відповідно 

до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

громадських рад, рад громадського контролю, що 

утворені при державних органах та беруть участь у 

підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, 

моніторингу, оцінці виконання антикорупційних 

програм, і при цьому не є особами, зазначеними у 

пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої цієї 

статті; 
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають 

посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання 

таких обов’язків у юридичних особах приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми, а також інші 

особи, які не є службовими особами та які виконують 

роботу або надають послуги відповідно до договору з 

б) особи, які не є державними службовцями, 

посадовими особами місцевого самоврядування, але 

надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні 

виконавці, оцінювачі, а також експерти, арбітражні 

керуючі, незалежні посередники, члени трудового 

арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих 

функцій, інші особи, визначені законом); 
в) особи, які входять до складу конкурсних комісій, 

утворених відповідно до Закону України “Про 

державну службу”, Громадської ради доброчестності, 

утвореної відповідно до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», громадських рад чи рад 

громадського контролю, що утворені при державних 

органах та беруть участь у підготовці рішень з 

кадрових питань та/або питань застосування 

дисциплінарних стягнень, і при цьому не є особами, 

зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 

першої цієї статті; 
 
 
 
 
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають 

посади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання 

таких обов’язків у юридичних особах приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми, а також інші 

особи, які не є службовими особами та які виконують 

роботу або надають послуги відповідно до договору з 



підприємством, установою, організацією, - у випадках, 

передбачених цим Законом; 
4) кандидати у народні депутати України, 

зареєстровані у порядку, встановленому Законом України 

«Про вибори народних депутатів України», кандидати на 

пост Президента України, зареєстровані у порядку, 

встановленому Законом України «Про вибори Президента 

України», кандидати в депутати Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 

кандидати на посади сільських, селищних, міських голів 

та старост; 
5)  фізичні особи, які: 
отримують кошти, майно в рамках реалізації в 

Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому 

числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, 

протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх 

осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим 

відповідною програмою (проектом); 
систематично, протягом року, виконують роботи, 

надають послуги щодо імплементації стандартів у 

сфері антикорупційної політики, моніторингу 

антикорупційної політики в Україні, підготовки 

пропозицій з питань формування, реалізації такої 

політики, - якщо фінансування (оплата) таких робіт, 

послуг здійснюється безпосередньо або через третіх 

осіб за рахунок технічної або іншої, в тому числі 

безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії 

корупції; 
є керівниками або входять до складу вищого органу 

управління, інших органів управління громадських 

підприємством, установою, організацією, - у випадках, 

передбачених цим Законом; 
4) кандидати у народні депутати України, 

зареєстровані у порядку, встановленому Законом України 

«Про вибори народних депутатів України», кандидати на 

пост Президента України, зареєстровані у порядку, 

встановленому Законом України «Про вибори Президента 

України», кандидати в депутати Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 

кандидати на посади сільських, селищних, міських голів 

та старост. 
Виключити 



об’єднань, інших непідприємницьких товариств, що 

здійснюють діяльність, пов’язану із запобіганням, 

протидією корупції, імплементацією стандартів у сфері 

антикорупційної політики, моніторингом 

антикорупційної політики в Україні, підготовкою 

пропозицій з питань формування, реалізації такої 

політики, та/або беруть участь, залучаються до 

здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, 

протидією корупції. 
… 
Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» 

пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, 

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. 
2. Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» 

пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, 

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 

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування 
1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 

2 частини першої статті 3 цього Закону, 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. 
2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 

2 частини першої статті 3 цього Закону, 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 або іншу діяльність, зазначену у 

підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої 

статті 3, 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. 
3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної 

у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 

цього Закону, та особа, зазначена у пункті 4 частини 

першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання 

на відповідну посаду, подає в установленому цим Законом 

порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функції держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік. 
Особи, зазначені у пункті "в" пункту 2 частини 

першої статті 3 цього Закону, подають в установленому 

цим Законом порядку декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік у разі 

входження до складу конкурсної комісії, утвореної 

відповідно до Закону України "Про державну 

службу", Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", Громадської ради 

доброчесності, утвореної відповідно до Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів", відповідної 

громадської ради, ради громадського контролю, 

утвореної при державних органах, - протягом десяти 

календарних днів після входження (включення, 

залучення, обрання, призначення) до складу 

відповідно конкурсної комісії, Громадської ради 

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. 
 
 
3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної 

у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 

цього Закону, та особа, зазначена у пункті 4 частини 

першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання 

на відповідну посаду, подає в установленому цим Законом 

порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функції держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік. 
Виключити 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



доброчесності, громадської ради, ради громадського 

контролю. 
Особи, зазначені в абзацах четвертому та п’ятому 

пункту 5 частини першої статті 3 цього Закону, 

подають в установленому цим Законом порядку 

декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік у разі зайняття посади керівника або 

входження (обрання, призначення) до складу вищого 

органу управління, інших органів управління 

відповідного громадського об’єднання, іншого 

непідприємницького товариства - протягом десяти 

календарних днів після зайняття посади керівника або 

входження (обрання, призначення) до складу вищого 

органу управління, інших органів управління 

громадського об’єднання, іншого непідприємницького 

товариства. 
… 
 

 
 
 
Виключити 
… 

Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації 
1. У декларації зазначаються відомості про: 
1) прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (серія та номер 

паспорта громадянина України, якщо особа через свої 

релігійні переконання відмовилася від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомила про це відповідний орган 

центрального органу виконавчої влади, відповідальний за 

формування державної податкової політики, і має про це 

відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта 
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1. У декларації зазначаються відомості про: 
1) прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків (серія та номер 

паспорта громадянина України, якщо особа через свої 

релігійні переконання відмовилася від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомила про це відповідний орган 

центрального органу виконавчої влади, відповідальний за 

формування державної податкової політики, і має про це 

відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта 



декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце 

проживання, а також місце фактичного проживання або 

поштову адресу, на яку суб’єкту декларування 

Національним агентством може бути надіслано 

кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або 

місце майбутньої роботи (проходження служби), займану 

посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади 

(якщо така є) суб’єкта декларування. 
Військовослужбовці рядового, сержантського і 

старшинського складу, молодшого та старшого 

офіцерського складу не зазначають відомості про місце 

роботи (проходження служби) або місце майбутньої 

роботи (проходження служби), займану посаду; 
особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини 

першої статті 3 цього Закону, також відомості про 

назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять 

(входили), або інформацію про те, чи входять (входили) 

вони до складу Громадської ради доброчесності, 

громадських рад, рад громадського контролю, 

утворених при органах державної влади, а особи, 

зазначені у пункті 5 частини першої статті 3 цього 

Закону, - також відомості про назву програми 

(проекту) технічної або іншої допомоги у сфері 

запобігання та протидії корупції, назву громадського 

об’єднання або іншого непідприємницького 

товариства та його органу управління; 
… 
4. Відомості, передбачені пунктом 10 частини 

першої цієї статті, не зазначаються у деклараціях осіб, 

які претендують на зайняття посади, зазначеної 

у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої 

декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце 

проживання, а також місце фактичного проживання або 

поштову адресу, на яку суб’єкту декларування 

Національним агентством може бути надіслано 

кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або 

місце майбутньої роботи (проходження служби), займану 

посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади 

(якщо така є) суб’єкта декларування. 
Військовослужбовці рядового, сержантського і 

старшинського складу, молодшого та старшого 

офіцерського складу не зазначають відомості про місце 

роботи (проходження служби) або місце майбутньої 

роботи (проходження служби), займану посаду; 
Виключити 
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4. Відомості, передбачені пунктом 10 частини 

першої цієї статті, не зазначаються у деклараціях, які 

подаються відповідно до частини третьої статті 45 

цього Закону. 



статті 3 цього Закону, а також у деклараціях, що 

подаються відповідно до абзаців другого та третього 

частини третьої статті 45 цього Закону. 
 

 
 

Стаття 49. Встановлення своєчасності подання 

декларацій 
2. Державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а 

також юридичні особи публічного права зобов’язані 

перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в 

них працюють (працювали або входять чи входили до 

складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу 

Громадської ради доброчесності, відповідних 

громадських рад, рад громадського контролю, 

утворених при державних органах), відповідно до цього 

Закону декларацій та повідомляти Національне агентство 

про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких 

декларацій у визначеному ним порядку. 
Національне агентство перевіряє факт подання 

відповідно до цього Закону декларацій особами, 

зазначеними у пункті 5 частини першої статті 3 цього 

Закону. 
3. Якщо за результатами контролю встановлено, що 

суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне 

агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт 

неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен 

протягом десяти днів з дня отримання такого 

повідомлення подати декларацію в порядку, 

визначеному частиною першою статті 45 цього Закону. 

Стаття 49. Встановлення своєчасності подання 

декларацій 
2. Державні органи, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а 

також юридичні особи публічного права зобов’язані 

перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в 

них працюють (працювали), відповідно до цього Закону 

декларацій та повідомляти Національне агентство про 

випадки неподання чи несвоєчасного подання таких 

декларацій у визначеному ним порядку. 
 
 
 
 
Виключити 
 
 
 
3. Якщо за результатами контролю встановлено, що 

суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне 

агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт 

неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен 

протягом десяти днів з дня отримання такого 

повідомлення подати декларацію в порядку, 

визначеному частиною першою статті 45 цього Закону. 



Одночасно Національне агентство письмово 

повідомляє про факт неподання декларації спеціально 

уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а 

також керівнику державного органу, органу влади 

Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного 

права, вищому органу управління відповідного 

громадського об’єднання, іншого непідприємницького 

товариства про факт неподання декларації 

відповідним суб’єктом декларування. 
 

Одночасно Національне агентство письмово 

повідомляє про факт неподання декларації спеціально 

уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, а 

також керівнику державного органу, органу влади 

Автономної Республіки Крим, органу місцевого 

самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного 

права. 
 

Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до 

інформації 
1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 4 і 5 частини 

першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно 

або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на 

виконання таких обов’язків у юридичних особах 

приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми, забороняється: 
1) відмовляти фізичним або юридичним особам в 

інформації, надання якої цим фізичним або юридичним 

особам передбачено законом; 
2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному 

обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до 

закону. 
2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим 

доступом інформація про: 

Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до 

інформації 
1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої 

статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або 

тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на 

виконання таких обов’язків у юридичних особах 

приватного права незалежно від організаційно-правової 

форми, забороняється: 
1) відмовляти фізичним або юридичним особам в 

інформації, надання якої цим фізичним або юридичним 

особам передбачено законом; 
2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному 

обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до 

закону. 
2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим 

доступом інформація про: 
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1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що 

надається фізичним та юридичним особам чи одержується 

від них особами, зазначеними в пункті 1, підпунктах «а» 

і «в» пункту 2 та пунктах 4 і 5 частини першої статті 3 

цього Закону, або державними органами, органами 

місцевого самоврядування; 
2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги 

та будь-яких інших виплат з бюджету або за рахунок 

технічної або іншої допомоги в рамках реалізації в 

Україні програм (проектів) у сфері запобігання, 

протидії корупції особам, зазначеним у пункті 1, пунктах 

«а» і «в» пункту 2 та пунктах 4 і 5 частини першої статті 

3 цього Закону, а також одержані цими особами за 

правочинами, які підлягають обов’язковій державній 

реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим 

Законом; 
3) передачу в управління належних особам 

підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в 

порядку, передбаченому цим Законом; 
4) конфлікт інтересів осіб, зазначених у пунктах 

1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, та заходи з його 

врегулювання. 
 

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що 

надається фізичним та юридичним особам чи одержується 

від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої 

статті 3 цього Закону, або державними органами, органами 

місцевого самоврядування; 
 
2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги 

та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним 

у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, а також 

одержані цими особами за правочинами, які підлягають 

обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які 

регулюються цим Законом; 
 
 
 
 
3) передачу в управління належних особам 

підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в 

порядку, передбаченому цим Законом; 
4) конфлікт інтересів осіб, зазначених у пунктах 

1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, та заходи з його 

врегулювання. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю 

окремих категорій посадових осіб» 
II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування. 
2. Особи, яких цим Законом віднесено до суб’єктів 

декларування, подають у встановленому Законом 

II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування. 
Виключити 
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України "Про запобігання корупції" порядку першу 

декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, у 2018 

році за період з дня набрання чинності цим Законом до 

31 грудня 2017 року. 
 

 


