
 

ЗАКОН  УКРАЇНИ  
{Закон втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю, які 

втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення 
відповідно до Закону № 1700-VII від 14.10.2014 декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на підставі Закону № 1700-
VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056, з урахуванням змін, внесених Законом № 

198-VIII від 12.02.2015} 

Про засади запобігання і протидії корупції 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404) 

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення 
Конституційного Суду  

 
Розділ III  

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Стаття 18. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і 
протидії корупції 

1. Об'єднання громадян, їх члени або уповноважені 
представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо 
запобігання, виявлення і протидії корупційним правопорушенням 
(крім випадків, коли це віднесено законом до виключної 
компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії 
корупції) мають право: 

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних 
правопорушень спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері 
протидії корупції, іншим органам, зазначеним у статті 5 цього 
Закону, керівництву та колективу підприємства, установи чи 
організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також 
громадськості; 

2) запитувати та одержувати від органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в обсягах та порядку, не 
заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання 
і протидії корупції; 

3) проводити, замовляти проведення громадської 
антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, 
подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних 
органів державної влади; 



4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з 
питань запобігання і протидії корупції; 

5) вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи 
щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що 
виникають у сфері запобігання і протидії корупції; 

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі 
наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання і протидії 
корупції; 

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань 
запобігання і протидії корупції; 

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у 
сфері запобігання і протидії корупції, з використанням при цьому 
таких форм контролю, які не суперечать законодавству. 

2. Об'єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може 
бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно 
компетенції суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і 
протидії корупції, а також стосовно основних напрямів їх 
діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому 
законом. 

3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, 
що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам 
господарювання, а також делегування повноважень органів 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, з метою їх 
громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх 
розгляду з метою прийняття. 

{Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1170-VII від 27.03.2014} 

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 
узагальнюють результати громадського обговорення 
законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, 
передбачених частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх у 
засобах масової інформації. 

Стаття 19. Інформування громадськості про заходи щодо 
запобігання і протидії корупції 

1. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції 
зобов'язані щороку не пізніше 10 лютого оприлюднювати 
інформацію про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, 



притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень. 

2. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної 
політики щороку не пізніше 15 квітня готує та оприлюднює у 
визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про 
результати проведення заходів щодо запобігання і протидії 
корупції. 
У звіті мають відображатися такі відомості: 
1) статистичні дані про результати діяльності спеціально 

уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції з обов'язковим 
зазначенням таких даних: 
а) кількість осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні 

злочину або щодо яких складено протоколи про вчинення 
адміністративних корупційних правопорушень; 

{Підпункт"а" пункту 1 частини другої статті 19 із змінами, 
внесеними згідно із Законом№ 245-VII від 16.05.2013} 
б) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили 

обвинувальний вирок суду та на яких накладено адміністративне 
стягнення за корупційне правопорушення; 
в) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині 

першій статті 4 цього Закону, і за видами відповідальності за 
корупційні правопорушення; 
г) відомості про розмір завданих корупційними 

правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування; 
2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів; 
3) інформація про результати виконання органами державної 

влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в 
рамках міжнародного співробітництва; 

4) результати соціологічних досліджень, що проводяться 
державними та недержавними науково-дослідними установами, з 
питань поширення корупції; 

5) інформація про стан реалізації антикорупційної стратегії. 
{Пункт 5 частини другої статті 19 із змінами, внесеними 

згідно із Законом № 1699-VII від 14.10.2014} 
Стаття 20. Державний захист осіб, які надають допомогу в 

запобіганні і протидії корупції 
1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції 

(викривач), - особа, яка добросовісно (за відсутності корисливих 



мотивів, мотивів неприязних стосунків, помсти, інших особистих 
мотивів) повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою 
особою. 

2. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози 
життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в 
запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із 
здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, 
правоохоронними органами до них можуть бути застосовані 
правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від 
протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про 
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві". 

3. Особа не може бути звільнена чи примушена до звільнення, 
притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку 
керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу 
(переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку з 
повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою 
особою. 

4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, 
органи місцевого самоврядування забезпечують умови для 
повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону 
іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні 
веб-сайти, засоби електронного зв’язку. 

5. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути 
здійснене працівником відповідного органу без зазначення 
авторства (анонімно). 
Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього 

Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом. 
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону 

підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується 
конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути 
перевірені. 
Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону 

підлягає перевірці у строк не більше п’ятнадцяти днів від дня його 
отримання. Якщо у зазначений строк перевірити інформацію, що 
міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного 
органу або його заступник продовжують строк розгляду 
повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання. 



У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про 
порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу 
вживає заходів до припинення виявленого порушення, усунення 
його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної 
відповідальності, а у разі виявлення ознак кримінального або 
адміністративного правопорушення також інформує спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

{Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII 
від 14.05.2013; в редакції Закону № 1261-VII від 13.05.2014} 
 


