
ЗАКОН УКРАЇНИ 
Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 

щодо забезпечення 
ефективності інституційного 

механізму запобігання 
корупції 

 



Стаття 1. Закону України “Про 
запобігання корупції”(доповнено) 

• " близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у 
частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, 
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, 
пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та 
двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини 
(чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна 
тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 
правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, 
батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), 
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 
особа, яка перебуває під опікою або піклуванням 
зазначеного суб’єкта»; Членами сім’ї суб’єкта 
декларування є обов’язково неповнолітні діти, які разом 
не проживають і не пов’язані спільним побутом. 



Стаття 3 . Суб’єкти, на яких поширюється дія 
Закону (доповнено від 02.10.2019) 

 
• П. 2. в) представники громадських об’єднань, 

наукових установ, навчальних закладів, експертів 
відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до 
складу конкурсних та дисциплінарних комісій, 
утворених відповідно до Закону України "Про 
державну службу", Закону України "Про службу в 
органах місцевого самоврядування", інших 
законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять 
до складу таких комісій), Громадської ради 
доброчесності, утвореної відповідно до Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів", і при 
цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, 
підпункті "а" пункту 2 частини першої цієї статті"; 
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Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку 
з наявністю в особи підприємств чи корпоративних 

прав 

•  статтю 36 доповнити частиною шостою такого 
змісту: 

• "6. Вимоги цієї статті не поширюються на: 
• 1) осіб, які входять як незалежні члени до складу 

наглядової ради державного банку, державного 
підприємства, державної організації, що має на 
меті одержання прибутку, господарського 
товариства, у статутному капіталі якого більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі; 

• 2) депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють 
свої повноваження у відповідній раді на постійній 
основі)"; 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

• у частині третій:абзац другий викласти в такій редакції: 

     (доповнено) 

     "Особи, зазначені у підпункті "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 або дисциплінарної комісії, утвореної відповідно 
до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах 
місцевого самоврядування", цього та інших законів України, 
Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону 
України "Про судоустрій і статус суддів", - протягом десяти 
календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, 
призначення) до складу відповідної комісії, Громадської ради 
доброчесності"; 

• "4. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт 
декларування має право подати виправлену декларацію, але не 
більше трьох разів"; 
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Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації  
"1) прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік 

народження, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків, серію та номер паспорта громадянина 
України, унікальний номер запису в Єдиному 
державному демографічному реєстрі суб’єкта 
декларування та членів  його сім’ї, зареєстроване місце їх 
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, у тому числі 
належність до службових осіб, які займають 
відповідальне та особливо відповідальне становище, 
суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з 
високим рівнем корупційних ризиків, а також належність 
до національних публічних діячів відповідно до Закону 
України "Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму "; 
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Стаття 46, п.6, п.7, п.8. 

• перше речення пункту 6 доповнити словом 
"криптовалюти";(розділ-нематеріальні активи) 

• в абзаці першому пункту 7 слова "отримані 
(нараховані) доходи" замінити словами "отримані 
доходи суб’єкта декларування або членів його 
сім’ї"; 

• перше речення пункту 8 викласти в такій редакції: 
• "8) наявні у суб’єкта декларування або членів 

його сім’ї грошові активи, у тому числі готівкові 
кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках 
або які зберігаються у банку, внески до кредитних 
спілок та інших небанківських фінансових установ, 
кошти, позичені третім особам, а також активи у 
дорогоцінних (банківських) металах"; 

 
 



Стаття 46, доповнена п. 8.1 

• "8-1) банківські та інші фінансові установи, у тому 
числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування 
або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно 
від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми 
особами на ім’я суб’єкта декларування або членів 
його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно. 
Такі відомості включають дані про тип та номер 
рахунку, дані про банківську або іншу фінансову 
установу, осіб, які мають право розпоряджатися 
таким рахунком або мають доступ до 
індивідуального банківського сейфа, осіб, які 
відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування 
або членів його сім’ї"; 



Стаття 46, п. 9(змінено та доповнено) 

• в абзаці першому пункту 9: 

• перше речення викласти в такій редакції: 

• "9) фінансові зобов’язання суб’єкта декларування 
або членів його сім’ї, у тому числі отримані 
кредити, позики, зобов’язання за договорами 
лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок 
основної суми позики (кредиту) та процентів за 
позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) 
станом на кінець звітного періоду, зобов’язання за 
договорами страхування та недержавного 
пенсійного забезпечення"; 

• Виключено “позичені іншим особам кошти.” 

 



Стаття 46, п.10 
• в абзаці першому пункту 10 слова "видатки та всі правочини" замінити 

словами "видатки, а також будь-які інші правочини"; 

• б) частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту: 

• "Національне агентство визначає у формі декларації дані, що повинні 
зазначатися з метою ідентифікації фізичних або юридичних осіб, у 
тому числі іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних 
осіб, а також об’єктів декларування, інформація щодо яких подається у 
декларації. 

• Дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або 
користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, 
зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні 
або користуванні станом на останній день звітного періоду або 
протягом не менше половини днів протягом звітного періоду"; 

• г) доповнити приміткою такого змісту: 

• "Примітка. У цілях розділу VII цього Закону членами сім’ї суб’єкта 
декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються 
особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на 
останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 
днів протягом року, що передує року подання декларації"; 

 



Стаття 52. (щодо повідомлення про суттєві зміни доповнено) 

• 24) у частині другій статті 52: 
• перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: 
• "2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта 

декларування, а саме отримання доходу, придбання 
майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 
прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних 
осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у 
десятиденний строк з моменту отримання доходу, 
придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний 
повідомити про це Національне агентство"; 

• доповнити абзацом другим такого змісту: 
• "Положення частини другої цієї статті застосовуються до 

суб’єктів декларування, які є службовими особами, які 
займають відповідальне та особливо відповідальне 
становище, а також суб’єктів декларування, які займають 
посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, 
відповідно до статті 50 цього Закону"; 
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