Закон України «Про запобігання корупції» набрав чинності 26.10.2014 та
був введений в дію 26.04.2015.
Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” втратив
чинність 26.04.2015 крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають
чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього
Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування;.
Законом України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) визначено
правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в
Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів,
правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
Згідно з цим Законом корупцією визнається використання особою наданих
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка підпадає під дію
цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою
схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
Закон передбачає створення Національного агентства з питань запобігання
корупції. Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну
антикорупційну політику. Національне агентство, у межах, визначених цим та
іншими законами, є відповідальним перед Верховною Радою України і
підконтрольним їй та підзвітний Кабінету Міністрів України.
Повноваження Національного агентства закріплені статтею 11 Закону. До
них, зокрема, належать:
– здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення
моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування;
– розробка типової антикорупційної програми юридичної особи;
– надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань
застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.
Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються
Верховною Радою України. Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня
проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та
оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної
політики. Порядок реалізації Антикорупційної стратегії визначається Законом.
Закон встановив обмеження щодо використання службових повноважень чи
свого становища (ст. 22), щодо одержання подарунків (ст. 23), щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25), щодо спільної роботи близьких
осіб (ст. 27).

Суб’єктам, які підпадають під дію Закону, забороняється використовувати свої
службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою
одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі
використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних
інтересах.
Закон зобов’язує суб’єктів неухильно додержуватися вимог закону та
загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з
громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
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.
Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за період до 1 січня 2015 року подаються до
Національного агентства з питань запобігання корупції в обсязі та за формою,
передбаченими додатком до Закону України “Про засади запобігання і протидії
корупції”.
Юридичні особи публічного права зобов’язані упродовж семи робочих днів
інформувати Національне агентство про припинення працюючими у них
суб’єктами декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування.
Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня
подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей,
точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів
та ознак незаконного збагачення.
Закон передбачає порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів
декларування. Національне агентство здійснює вибірковий моніторинг способу
життя суб’єктів декларування. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування
здійснюється Національним агентством на підставі інформації, отриманої від
фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших
відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня
життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.
За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
суб’єкти цього Закону притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільноправової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Законом передбачено створення антикорупційної програми юридичної
особи, яка є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та
запобігання корупції у діяльності юридичної особи. Антикорупційна програма
затверджується керівником юридичної особи.
Запровадження нового антикорупційного законодавства сприятиме
оновленню державної служби та підвищенню її авторитету.

