Пам’ятка
Щодо утворення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)
з питань запобігання та виявлення корупції
Метою пам’ятки є ознайомлення, з ключовими положеннями Закону України «Про запобігання
корупції» (далі – Закон) в частині питань щодо утворення уповноваженого підрозділу (уповноваженої
особи) з питань запобігання та виявлення корупції.
Пам’ятку розроблено згідно із Законом України «Про запобігання корупції» та Типовим
положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення
корупції, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
17 березня 2020 року № 102/20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2020 року
за № 361/34644 (далі – Типове положення).
Відповідно до статті 131 Закону з метою організації та здійснення заходів із запобігання та
виявлення корупції, передбачених цим Законом, утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи
(уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема, на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери управління державного органу (крім юридичних
осіб, у яких відповідно до цього Закону затверджуються антикорупційні програми *).
Основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:
1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним
правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки
заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;
3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо
запобігання корупції;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню,
інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту
інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного
агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному
відповідно до цього Закону порядку;
6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд
повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в
установах та організаціях;
7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від
застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до
законодавства щодо захисту викривачів;
8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері
запобігання і протидії корупції.
Типове положення містить основні завдання, функції та права уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. При розробці Положення про
уповноважений підрозділ (уповноважену особу) слід керуватися Типовим положенням.
*Відповідно до статті 62 Закону антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс
правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності
юридичної особи.
В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:
1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або
комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний
(фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт,
послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
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2) юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про
публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або
перевищує 20 мільйонів гривень.
Стаття 63 Закону містить вимоги до антикорупційної програми юридичної особи.
Враховуючи вищевикладене керівникам підприємств, установ та організацій, які належать до
сфери управління облдержадміністрації, необхідно в найкоротший термін організувати роботу
уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції згідно
визначеного законодавства.
Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи:
Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими
для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи.
Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних
ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення
корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема
для проведення аудиту.
Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з
юридичними особами у трудових відносинах, зобов’язані:
1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю
юридичної особи;
2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне
правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності
юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про
випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної
особи;
4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності
юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про
випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками
юридичної особи або іншими особами;
5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності
юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про
виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

