
 

Порівняльна таблиця  

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо дисциплінарної  

відповідальності суддів і запобігання корупції в судовій системі з метою приведення їх окремих положень 

у відповідність з міжнародними та європейськими стандартами» 

 

Чинна редакція Редакція, пропонована у законопроекті 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та 

звільнення з цих посад 

… 

8. Голову Верховного Суду та його заступника обирає на посаду 

та звільняє з посади Пленум Верховного Суду у порядку, встановленому 

цим Законом. 

… 

 

Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та 

звільнення з цих посад 

… 

8. Голову Верховного Суду та його заступника обирає на посаду 

та звільняє з посади Пленум Верховного Суду у порядку, встановленому 

цим Законом. Посади Голови Верховного Суду і його заступника є 

несумісними з будь-якими іншими адміністративними посадами.  

… 

 

Стаття 201 відсутня. Стаття 201. Близькі особи судді 

В один і той же період часу близькі особи не можуть займати 

адміністративні посади в одному суді. 

В один і той же період часу близькі особи не можуть займати 

посади голови суду або його заступника та керівника апарату цього 

ж суду або його заступника. 

В один і той же період часу близькі особи не можуть займати 

посади Голови Верховного Суду або його заступника, Голови Ради 

суддів України, Голови Вищої ради правосуддя або його заступника, 

Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або його 

заступника та Голови Державної судової адміністрації України або 

його заступника. 
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Стаття 59. Моніторинг способу життя судді 

… 

3. Орган, який відповідно до закону здійснює моніторинг способу 

життя судді, зобов’язаний надіслати відповідну інформацію за 

результатами моніторингу невідкладно після завершення його 

проведення, але не пізніше тридцяти днів з моменту отримання 

відповідної вимоги. 

… 

 

 

 

Стаття 59. Моніторинг способу життя судді 

… 

3. У разі виявлення за результатами моніторингу ознак 

кримінального корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, орган, який відповідно до 

закону здійснює моніторинг способу життя судді, зобов’язаний 

невідкладно надіслати відповідну інформацію, – спеціально 

уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції, а у разі 

виявлення ознак дисциплінарного корупційного правопорушення 

або правопорушення, пов’язаного з корупцією, – Вищій раді 

правосуддя. 

… 

 

Стаття 60. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

… 

2. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється щодо 

кожного судді щонайменше один раз на п’ять років (якщо інше не 

передбачено законом), а також за відповідним запитом Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради правосуддя. 

 

 

 

 

 

Частина 3 відсутня. 

Стаття 60. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

… 

2. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється щодо 

кожного судді щонайменше один раз на п’ять років (якщо інше не 

передбачено законом), а також протягом трьох років після 

звільнення з посади судді або припинення суддею повноважень. Ці 

перевірки мають здійснюватися за відповідним запитом Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, 

Громадської ради доброчесності або за наявності інших обставин, 

визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та 

Законом України «Про запобігання корупції». 

3. Орган, який відповідно до закону здійснює щодо судді 

повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язаний 

невідкладно за результатами перевірки надіслати відповідну 

інформацію у разі виявлення ознак кримінального корупційного 

правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, – 

спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції, а у 

разі виявлення ознак дисциплінарного корупційного 
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правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, – 

Вищій раді правосуддя. 

 

Стаття 61. Декларація родинних зв’язків судді 

... 

5. У разі одержання інформації, що може свідчити про 

недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей, поданих 

суддею у декларації родинних зв’язків, Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України проводить перевірку зазначеної декларації. 

... 

 

Стаття 61. Декларація родинних зв’язків судді 

... 

5. Перевірка достовірності і повноти змісту декларації 

родинних зв’язків судді здійснюється Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів України щодо кожного судді щонайменше один раз 

на три роки. Крім того, Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

зобов’язана провести перевірку такої декларації у разі одержання 

від Громадської ради доброчесності, фізичних чи юридичних осіб 

або оприлюдненої у ЗМІ інформації, яка може свідчити про 

недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей, поданих 

суддею у декларації родинних зв’язків. 

У разі виявлення за результатами перевірки ознак 

дисциплінарного проступку Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України зобов’язана невідкладно після завершення перевірки 

надіслати відповідну інформацію Вищій раді правосуддя. 

... 

 

Стаття 63. Статус присяжного 

1. Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним 

законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею 

або залучається до здійснення правосуддя. 

2. Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 1, 2, 4-

6 частини сьомої статті 56 цього Закону. 

 

Стаття 63. Статус присяжного 

1. Присяжним є особа, яка у випадках, визначених 

процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом із суддею 

або залучається до здійснення правосуддя. 

2. Присяжні виконують обов’язки, визначені пунктами 1, 2 (лише 

під час виконання обов’язків присяжного) та пунктами 4–6 частини 

сьомої статті 56 цього Закону. 

 

Стаття 65. Вимоги до присяжного 

... 

2. Не включаються до списків присяжних громадяни: 

... 

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

Стаття 65. Вимоги до присяжного 

... 

2. Не включаються до списків присяжних громадяни: 

... 

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv/print1506925716697218#n491
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv/print1506925716697218#n492
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv/print1506925716697218#n494
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv/print1506925716697218#n494
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv/print1506925716697218#n491
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv/print1506925716697218#n494
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правопорушення; 

... 

 

з корупцією; 

... 

 

Стаття 66. Підстави і порядок увільнення від виконання 

обов’язків присяжного 

… 

2. Голова суду також увільняє від виконання обов’язків 

присяжного: 

… 

Пункт 21 відсутній. 

 

 

Пункт 22 відсутній. 

 

 

 

… 

 

Стаття 66. Підстави і порядок увільнення від виконання 

обов’язків присяжного 

… 

2. Голова суду також увільняє від виконання обов’язків 

присяжного: 

… 

21) особу, на яку після включення її до списку присяжних 

накладено адміністративне стягнення за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією;  

22) особу, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею 

кримінального корупційного правопорушення або умисного 

кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, або 

щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією; 

… 

Стаття 73. Відбірковий іспит 

... 

6. Порядок складення відбіркового іспиту та методика 

оцінювання результатів визначаються положенням, що затверджується 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. 

 

Стаття 73. Відбірковий іспит 

... 

6. Порядок складення відбіркового іспиту та методика 

оцінювання результатів визначаються положенням, що розробляється 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та затверджується 

Вищою радою правосуддя. 

 

Стаття 78. Кваліфікаційний іспит 

... 

5. Порядок складення кваліфікаційного іспиту, методика 

оцінювання кандидатів визначаються положенням, що затверджується 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. 

... 

 

Стаття 78. Кваліфікаційний іспит 

... 

5. Порядок складення кваліфікаційного іспиту, методика 

оцінювання кандидатів визначаються положенням, що розробляється 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та затверджується 

Вищою радою правосуддя. 

... 

 

Стаття 79. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Стаття 79. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
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судді 

... 

21. Рішення Вищої ради правосуддя про відмову у внесенні 

Президентові України подання про призначення судді на посаду може 

бути оскаржене та скасоване виключно з таких підстав: 

… 

Пункт 4 відсутній. 

 

судді 

... 

21. Рішення Вищої ради правосуддя про відмову у внесенні 

Президентові України подання про призначення судді на посаду може 

бути оскаржене та скасоване виключно з таких підстав: 

… 

4) мало місце інше порушення визначеного законом порядку 

призначення на посаду судді. 

 

Стаття 85. Етапи кваліфікаційного оцінювання 

… 

Частина 4 відсутня (із зміною нумерації наступних частин 

статті). 

 

 

4. Суддівське досьє має містити: 

… 

4) інформацію про результати проходження в Національній школі 

суддів України спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, 

підготовки судді упродовж перебування на посаді судді; 

… 

 

 

 

 

7. Суддівське досьє (досьє кандидата на посаду судді) є 

відкритим для загального доступу на офіційному веб-сайті Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, за винятком: 

… 

3) будь-яких відомостей та даних щодо неповнолітніх дітей, 

крім відомостей щодо майна, майнових прав, активів, інших 

об’єктів декларування, що перебувають у їх власності відповідно до 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, яка подається суддею (кандидатом на 

Стаття 85. Етапи кваліфікаційного оцінювання 

… 

4. Виявлення практичних навичок та умінь у застосуванні 

закону, здатності здійснювати правосуддя, перевірка особистих 

морально-психологічних якостей, загальних здібностей 

здійснюються з повагою до прав та свобод людини. 

5. Суддівське досьє має містити: 

… 

4) інформацію про результати проходження в Національній школі 

суддів України спеціальної підготовки кандидата на посаду судді, 

підготовки судді упродовж перебування на посаді судді. Ця інформація 

включає результати тестування суддів та їхньої успішності під час 

навчання і не використовується для оцінювання роботи судді під 

час судових проваджень; 

… 

 

8. Суддівське досьє (досьє кандидата на посаду судді) є 

відкритим для загального доступу на офіційному веб-сайті Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, за винятком: 

… 

3) будь-яких відомостей та даних щодо неповнолітніх дітей, 

крім відомостей щодо:  

- майна, майнових прав, активів, інших об’єктів 

декларування, що перебувають у їхній власності відповідно до 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
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посаду судді); 

… 

 

 

місцевого самоврядування, яка подається суддею (кандидатом на 

посаду судді);  

- об’єктів нерухомості, що знаходяться у них в оренді чи на 

іншому праві користування, незалежно від форми укладення 

правочину, внаслідок якого набуте таке право;  

- об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів, не прийнятих 

в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в 

установленому законом порядку;  

- юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником 

(контролером) яких є ці діти;  

- фінансових зобов’язань, у тому числі отриманих кредитів, 

позик, зобов’язань за договорами лізингу, розміру сплачених коштів 

в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою 

(кредиту), зобов’язань за договорами страхування та недержавного 

пенсійного забезпечення, позичених іншим особам коштів; 

- видатків та всіх правочинів, вчинених ними у звітному 

періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або 

припиняється право власності, володіння чи користування; 

…  

 

Стаття 87. Громадська рада доброчесності 

… 

 

3. Членами Громадської ради доброчесності можуть бути 

представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-

правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері 

своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та 

відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності. 

… 

7. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам 

Громадської ради доброчесності надається право безоплатного та 

повного доступу до відкритих державних реєстрів. 

 

 

Стаття 87. Громадська рада доброчесності 

… 

 

3. Членами Громадської ради доброчесності можуть бути 

представники правозахисних громадських організацій, науковці-

правники, адвокати, журналісти, які є визнаними фахівцями у сфері 

своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та 

відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності. 

… 

7. Для здійснення повноважень, зазначених у цій статті, членам 

Громадської ради доброчесності надається право безоплатного та 

повного доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових 

систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) 

яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. 
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Частини 8, 9 відсутні (із зміною нумерації наступних частин 

статті). 

 

… 

 

8. Члени Громадської ради доброчесності за їхнім бажанням 

можуть виконувати роботу на постійній основі, і в такому випадку 

їм виплачується щомісячна винагорода аналогічно як особам, які 

залучаються до виконання обов’язків присяжних. 

9. Державна судова адміністрація України за погодженням з 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України забезпечує умови 

для роботи членів Громадської ради доброчесності. 

… 

 

Стаття 90. Завдання та порядок регулярного оцінювання судді 

… 

2. Регулярне оцінювання судді проводиться: 

1) викладачами (тренерами) Національної школи суддів 

України за результатами підготовки шляхом заповнення анкети; 

2) іншими суддями відповідного суду шляхом анкетування; 

3) самим суддею шляхом заповнення анкети самооцінки; 

4) громадськими об’єднаннями шляхом незалежного 

оцінювання роботи судді в судових засіданнях. 

Частина 3 відсутня (із зміною нумерації наступних частин 

статті). 

 

 

 

… 

6. Порядок, методологію оцінювання та самооцінювання судді 

затверджує Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

 

Стаття 90. Завдання та порядок регулярного оцінювання судді 

… 

2. Регулярне оцінювання судді проводиться: 

1) іншими суддями відповідного суду шляхом анкетування; 

2) викладачами (тренерами) Національної школи суддів 

України за результатами підготовки шляхом заповнення анкети; 

3) громадськими об’єднаннями шляхом незалежного 

оцінювання роботи судді в судових засіданнях; 

4) самим суддею шляхом заповнення анкети самооцінки. 

3. Основним предметом регулярного оцінювання судді є його 

щоденна робота у суді, яка оцінюється іншими суддями в щорічних 

анкетах за критеріями оцінки знань, навичок, здібностей та 

доброчесності судді, які визначає Національна школа суддів 

України за погодженням з Радою суддів України. 

… 

7. Порядок, методологію оцінювання та самооцінювання судді 

затверджує Вища кваліфікаційна комісія суддів України за 

погодженням з Радою суддів України. 

 

Стаття 991 відсутня. Стаття 991. Виконання наказу (розпорядження, доручення) у 

Вищій кваліфікаційній комісії суддів України 

1. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інший 

працівник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який не є 

державним службовцем, у разі виникнення у нього сумніву щодо 
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законності виданого керівником наказу (розпорядження, 

доручення), повинен вимагати його письмового підтвердження, 

після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ 

(розпорядження, доручення). Одночасно з виконанням такого 

наказу (розпорядження, доручення) він зобов’язаний у письмовій 

формі повідомити про нього керівника вищого рівня і в такому разі 

звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу 

(розпорядження, доручення), якщо його буде визнано незаконним у 

встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно 

злочинного наказу (розпорядження, доручення). Працівник Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, який є державним 

службовцем, у зазначених випадках керується вимогами Закону 

України «Про державну службу».  

2. Якщо член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

інспектор Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інший 

працівник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який не є 

державним службовцем, виконав наказ (розпорядження, 

доручення), визнаний у встановленому законом порядку 

незаконним, і не вчинив дій, зазначених у частині першій цієї статті, 

він несе відповідальність за своє діяння відповідно до закону. 

3. Керівник у разі отримання вимоги члена Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, інспектора Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, іншого працівника Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, який не є державним 

службовцем, про надання письмового підтвердження наказу 

(розпорядження, доручення) зобов’язаний письмово підтвердити або 

скасувати відповідний наказ (розпорядження, доручення) в 

одноденний строк з дня отримання такої вимоги. 

У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений 

строк наказ (розпорядження, доручення) вважається скасованим. 

4. За видання та виконання явно злочинного наказу 

(розпорядження, доручення) відповідні особи несуть 

відповідальність згідно із законом. 
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Стаття 103. Служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України 

… 

Частина 6 відсутня. 

 

Стаття 103. Служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України 

… 

6. Інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

зобов’язані виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, 

встановлених законодавством у сфері запобігання корупції. 

  

Стаття 133. Рада суддів України 

… 

8. Рада суддів України: 

…  

6) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови чи членів 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної 

судової адміністрації України чи його заступників; приймає рішення про 

врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у 

діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути 

врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом); 

 

 

 

Пункт 61) відсутній. 

 

 

Пункт 62) відсутній. 

 

… 

 

Стаття 133. Рада суддів України 

… 

8. Рада суддів України: 

… 

6) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, Голови і членів 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної 

судової адміністрації України і його заступників; приймає рішення про 

врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів у 

діяльності зазначених осіб (у разі якщо такий конфлікт не може бути 

врегульований у порядку, визначеному процесуальним законом); 

спільно з Національною школою суддів проводить узагальнення 

практики вирішення конфлікту інтересів у діяльності зазначених 

осіб і на основі узагальнень надає рекомендації з цих питань; 

61) здійснює моніторинг практики застосування правил 

суддівської етики та надає рекомендації щодо застосування Кодексу 

суддівської етики; 

62) погоджує програми навчання суддів з питань 

недопущення конфлікту інтересів та інших питань запобігання 

корупції в їх діяльності; 

… 

 

Стаття 145. Припинення відставки судді 

1. Відставка судді припиняється в разі: 

… 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за 

вчинення умисного злочину; 

Стаття 145. Припинення відставки судді 

1. Відставка судді припиняється в разі: 

… 

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за 

вчинення умисного кримінального правопорушення; 
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… 

3. У разі припинення відставки судді з підстави, визначеної 

пунктом 2 частини першої цієї статті, пенсія судді нараховується на 

загальних підставах. 

… 

… 

3. У разі припинення відставки судді з підстави, визначеної 

пунктом 2 частини першої цієї статті, пенсія судді нараховується на 

загальних підставах, установлених Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

… 

 

Стаття 155. Апарат суду 

… 

5. Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з 

посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та 

накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду 

здійснюється на конкурсній основі, крім випадків переведення 

державних службовців відповідно до законодавства про державну 

службу. 

Абзаци відсутні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 155. Апарат суду 

… 

5. Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з 

посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та 

накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду 

здійснюється на конкурсній основі, крім випадків переведення 

державних службовців відповідно до законодавства про державну 

службу. 

Керівник, інші працівники апарату суду не можуть мати у 

прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо 

підпорядкованими близьким їм особам у зв’язку з виконанням своїх 

посадових обов’язків. Особи, які претендують на зайняття посад в 

апараті суду, зобов’язані повідомити керівника апарату суду, на 

посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому суді 

близьких їм осіб. Ці обмеження й обов’язки не поширюються на 

присяжних та осіб, які працюють у сільських населених пунктах 

(крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених 

пунктах. 

Керівник апарату суду, інші посадові особи суду у разі 

виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією 

кримінального правопорушення чи одержання інформації про 

вчинення такого правопорушення суддею, присяжним або 

працівником апарату суду, адвокатом чи іншими особами в їх 

стосунках з суддями та працівниками суду, повинні негайно 

письмово повідомляти про його вчинення спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, а у разі 

виявлення ознак вчинення суддею корупційного чи пов’язаного з 
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… 

11. До штату апарату судів входять також секретарі судового 

засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. Наукові 

консультанти повинні мати науковий ступінь. 

Частина 12 відсутня. 

 

корупцією дисциплінарного правопорушення, – Вищу раду 

правосуддя, і у разі невиконання цих обов’язків несуть 

відповідальність згідно із законом. 

… 

11. До штату апарату судів входять також секретарі судового 

засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. Наукові 

консультанти є працівниками патронатної служби і повинні мати 

науковий ступінь. 

12. Працівники апарату судів, кандидати на посади в апараті 

судів подають декларацію родинних зв’язків і декларацію 

доброчесності в порядку і строки, передбачені цим Законом 

стосовно суддів і кандидатів на посаду судді. В апараті кожного суду 

створюється інформаційний портал для збору інформації щодо 

професійної етики та доброчесності працівників апарату суду.  

 

Стаття 157. Помічники суддів 

… 

4. Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду 

підзвітні лише відповідному судді. 

 

 

Абзаци 5 та 6 відсутні. 

 

Стаття 157. Помічники суддів 

… 

4. Кандидати на посади помічників суддів подають 

декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності в порядку 

і строки, передбачені цим Законом стосовно суддів і кандидатів на 

посаду судді. 

5. Під час тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя помічник судді 

зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил 

внутрішнього службового розпорядку та у відповідних випадках 

сприяти здійсненню дисциплінарного провадження щодо судді, а 

також може бути переведеним у підпорядкування іншого судді. 

6. Помічник судді і науковий консультант суду у разі 

виникнення у нього сумніву щодо законності виданого суддею 

доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після 

отримання якого зобов’язаний виконати таке доручення. Одночасно 

з виконанням такого доручення він зобов’язаний у письмовій формі 

повідомити про нього голову суду і в такому разі звільняється від 

відповідальності за виконання зазначеного доручення, якщо його 



12 

 

буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім 

випадків виконання явно злочинного доручення.  

 

Закон України «Про Вищу раду правосуддя» 

Стаття 6. Вимоги та обмеження щодо членів Вищої ради 

правосуддя 

… 

4. Члени Вищої ради правосуддя у своїй діяльності та поза її 

межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних 

стандартів. 

Абзац відсутній. 

… 

 

Стаття 6. Вимоги та обмеження щодо членів Вищої ради 

правосуддя 

… 

4. Члени Вищої ради правосуддя у своїй діяльності та поза її 

межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних 

стандартів. 

В один і той же період часу близькі особи не можуть займати 

посади Голови Верховного Суду або його заступника, Голови Ради 

суддів України, Голови Вищої ради правосуддя або його заступника, 

Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або його 

заступника та Голови Державної судової адміністрації України або 

його заступника. 

… 

Стаття 22. Голова Вищої ради правосуддя 

… 

Частина 9 відсутня. 

Стаття 22. Голова Вищої ради правосуддя 

… 

9. Голова Вищої ради правосуддя, заступник голови Вищої 

ради правосуддя у разі виявлення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення 

такого правопорушення членом Вищої ради правосуддя, 

інспектором або іншим працівником Вищої ради правосуддя 

повинен негайно письмово повідомити про його виявлення 

спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції і у 

разі невиконання цього обов’язку несе відповідальність згідно із 

законом. 

 

Стаття 221 відсутня. Стаття 221. Виконання наказу (розпорядження, доручення) у 

Вищій раді правосуддя 

1. Член Вищої ради правосуддя, інспектор Вищої ради 

правосуддя, інший працівник Вищої ради правосуддя, який не є 

державним службовцем, у разі виникнення у нього сумніву щодо 
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законності отриманого від керівника наказу (розпорядження, 

доручення) повинен вимагати його письмового підтвердження, 

після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ 

(розпорядження, доручення). Одночасно з виконанням такого 

наказу (розпорядження, доручення) він зобов’язаний у письмовій 

формі повідомити про нього керівника вищого рівня і в такому разі 

звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу 

(розпорядження, доручення), якщо його буде визнано незаконним у 

встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно 

злочинного наказу (розпорядження, доручення). Працівник Вищої 

ради правосуддя, який є державним службовцем, у зазначених 

випадках керується вимогами Закону України «Про державну 

службу».  

2. Якщо член Вищої ради правосуддя, інспектор Вищої ради 

правосуддя, інший працівник Вищої ради правосуддя, який не є 

державним службовцем виконав наказ (розпорядження, доручення), 

визнаний у встановленому законом порядку незаконним, і не 

вчинив дій, зазначених у частині першій цієї статті, він несе 

відповідальність згідно із законом. 

3. Голова Вищої ради правосуддя, керівник секретаріату 

Вищої ради правосуддя або керівник структурного підрозділу 

секретаріату Вищої ради правосуддя у разі отримання вимоги члена 

Вищої ради правосуддя, інспектора Вищої ради правосуддя, іншого 

працівника Вищої ради правосуддя, який не є державним 

службовцем, про надання письмового підтвердження наказу 

(розпорядження, доручення) зобов’язаний письмово підтвердити або 

скасувати відповідний наказ (розпорядження, доручення) в 

одноденний строк з дня отримання такої вимоги. 

У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений 

строк наказ (розпорядження, доручення) вважається скасованим. 

4. За видання та виконання явно злочинного наказу 

(розпорядження, доручення) відповідні особи несуть 

відповідальність згідно із законом. 
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Стаття 24. Звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади 

1. Підставами для звільнення члена Вищої ради правосуддя з 

посади є: 

… 

5) істотне порушення вимог, установлених законодавством у 

сфері запобігання корупції; 

… 

 

Стаття 24. Звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади 

1. Підставами для звільнення члена Вищої ради правосуддя з 

посади є: 

… 

5) вчинення кримінального корупційного чи пов’язаного з 

корупцією правопорушення, або вчинення адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, за яке законом 

передбачено обов’язкове стягнення у виді позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 

… 

 

Стаття 27. Секретаріат Вищої ради правосуддя 

… 

Частина 9 відсутня. 

 

Стаття 27. Секретаріат Вищої ради правосуддя 

… 

9. Працівники секретаріату Вищої ради правосуддя подають 

декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності в порядку 

і строки, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» стосовно суддів і кандидатів на посаду судді. В секретаріаті 

Вищої ради правосуддя створюється інформаційний портал для 

збору інформації щодо професійної етики та доброчесності 

працівників секретаріату. 

 

Стаття 35. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя, її 

органів 

… 

2. Порядок та підстави оскарження рішення Вищої ради 

правосуддя визначаються законом. Підстави оскарження окремих 

рішень Вищої ради правосуддя визначаються цим Законом. 

… 

 

Стаття 35. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя, її 

органів 

… 

2. Порядок та підстави оскарження рішення Вищої ради 

правосуддя визначаються Кодексом адміністративного судочинства 

України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та цим 

Законом. 

… 

Стаття 38. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя щодо 

кандидата на посаду судді 

1. Рішення Вищої ради правосуддя про відмову у внесенні 

Президентові України подання про призначення судді на посаду може 

бути оскаржене та скасоване виключно з підстав, визначених Законом 

Стаття 38. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя щодо 

кандидата на посаду судді 

1. Рішення Вищої ради правосуддя про відмову у внесенні 

Президентові України подання про призначення судді на посаду може 

бути оскаржене в порядку, визначеному Кодексом адміністративного 
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України «Про судоустрій і статус суддів». 

 

судочинства України, та скасоване виключно з підстав, 

визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів». 

 

Стаття 73. Заходи щодо забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя 

1. Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності 

суддів та авторитету правосуддя: 

… 

3) вносить на розгляд зборів відповідного суду подання про 

звільнення судді з адміністративної посади у разі невиконання ним 

рішення Вищої ради правосуддя; 

… 

 

 

 

6) звертається до прокуратури та органів правопорядку щодо 

надання інформації про розкриття та розслідування злочинів, вчинених 

щодо суду, суддів, членів їх сімей, працівників апаратів судів, злочинів 

проти правосуддя, вчинених суддями, працівниками апарату суду; 

 

7) готує у співпраці з органами суддівського самоврядування, 

іншими органами та установами системи правосуддя, громадськими 

об’єднаннями і оприлюднює щорічну доповідь про стан забезпечення 

незалежності суддів в Україні; 

… 

Стаття 73. Заходи щодо забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя 

1. Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності 

суддів та авторитету правосуддя: 

… 

3) вносить на розгляд зборів відповідного суду подання про 

звільнення судді з адміністративної посади у разі невиконання ним 

рішення Вищої ради правосуддя або порушення заборони, 

встановленої статтею 201 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», щодо зайняття близькими особами адміністративних посад 

в суді; 

… 

6) звертається до прокуратури та органів правопорядку щодо 

надання інформації про розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених щодо суду, суддів, членів їх сімей, 

працівників апаратів судів, кримінальних правопорушень проти 

правосуддя, вчинених суддями, працівниками апарату суду; 

7) готує у співпраці з органами суддівського самоврядування, 

іншими органами та установами системи правосуддя, громадськими 

об’єднаннями і оприлюднює щорічну доповідь про стан забезпечення 

незалежності суддів в Україні, частиною якої є статистична та 

аналітична інформація про хід розгляду дисциплінарних 

проваджень; 

… 

 

Закон України «Про прокуратуру» 

Стаття 43. Підстави для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності 

1. Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких 

підстав: 

Стаття 43. Підстави для притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності 

1. Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких 

підстав: 



16 

 

... 

Пункт 10) відсутній. 

 

... 

10) подання прокурором завідомо безпідставної 

дисциплінарної скарги про вчинення суддею дисциплінарного 

проступку або завідомо безпідставне порушення кримінального 

провадження щодо судді чи іншого учасника кримінального 

провадження. 

Стаття 49. Види дисциплінарних стягнень 

1. На прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні 

стягнення: 

1) догана; 

2) заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в 

органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім 

Генерального прокурора); 

3) звільнення з посади в органах прокуратури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

3. До закінчення річного строку прокурор, який не допустив 

порушення законодавства та сумлінно й професійно здійснював свої 

службові обов’язки, може бути визнаний таким, який не притягувався до 

дисциплінарної відповідальності, за рішенням Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів на підставі клопотання керівника 

відповідного органу прокуратури, однак не раніш як: 

Стаття 49. Види дисциплінарних стягнень 

1. На прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні 

стягнення: 

1) попередження; 

2) догана - з позбавленням права на отримання доплат до 

посадового окладу прокурора протягом одного місяця; 

3) сувора догана - з позбавленням права на отримання доплат 

до посадового окладу прокурора протягом трьох місяців; 

4) подання про тимчасове (від двох до шести місяців) 

відсторонення від виконання службових повноважень - з 

позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу 

прокурора та обов’язковим направленням прокурора до 

Національної академії прокуратури України для проходження курсу 

підвищення кваліфікації, визначеного органом, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо прокурорів; 

5) заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в 

органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім 

Генерального прокурора); 

6) переведення прокурора до прокуратури нижчого рівня; 

7) звільнення з посади в органах прокуратури. 

… 

3. До закінчення річного строку прокурор, який не допустив 

порушення законодавства та сумлінно й професійно здійснював свої 

службові обов’язки, може бути визнаний таким, який не притягувався до 

дисциплінарної відповідальності, за рішенням Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів на підставі клопотання керівника 

відповідного органу прокуратури, однак не раніш як: 
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1) через шість місяців із дня накладення дисциплінарного 

стягнення, передбаченого пунктом 1 частини першої цієї статті; 

 

2) після закінчення половини строку, визначеного 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, - у разі 

накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 2 

частини першої цієї статті. 

4. За результатами дисциплінарного провадження може бути 

прийнято рішення про неможливість подальшого перебування особи на 

посаді прокурора (крім Генерального прокурора) у разі: 

1) якщо дисциплінарний проступок, вчинений прокурором, має 

характер грубого порушення; 

… 

 

1) через шість місяців із дня накладення одного з 

дисциплінарних стягнень, передбачених пунктами 1-3 частини 

першої цієї статті; 

2) після закінчення половини строку, визначеного 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, - у разі 

накладення одного з дисциплінарних стягнень, передбачених 

пунктами 4-5 частини першої цієї статті. 

4. За результатами дисциплінарного провадження може бути 

прийнято рішення про неможливість подальшого перебування особи на 

посаді прокурора (крім Генерального прокурора) у разі: 

1) якщо дисциплінарний проступок, вчинений прокурором, має 

характер умисного грубого порушення; 

… 

 

Стаття 78. Організація роботи та проведення засідання 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

... 

8. У рішенні відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження, зазначаються дата і місце його прийняття, члени комісії, 

які брали участь у засіданні, питання, що розглядалися, мотиви 

прийнятого рішення, а також порядок і строк оскарження рішення, в 

тому числі дозвіл особі, яка подала дисциплінарну скаргу, на 

оскарження рішення, якщо він наданий. 

... 

10. Особа, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку, має право оскаржити рішення 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, до 

Вищої ради правосуддя за наявності дозволу відповідного органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження на таке оскарження. 

 

Стаття 78. Організація роботи та проведення засідання 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

... 

8. У рішенні відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження зазначаються дата і місце його прийняття, члени комісії, 

які брали участь у засіданні, питання, що розглядалися, мотиви 

прийнятого рішення, а також порядок і строк оскарження рішення. 

... 

 

 

10. Особа, яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку, має право оскаржити рішення 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження до Вищої 

ради правосуддя. 

 

 

Закон України «Про запобігання корупції» 

Стаття 11. Повноваження Національного агентства 

1. До повноважень Національного агентства належать: 

… 

Стаття 11. Повноваження Національного агентства 

1. До повноважень Національного агентства належать: 

… 
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6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням 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; 

… 

 

 

 

15) 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, застосування інших 

положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-

правових актів, захисту викривачів; 

… 

6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням 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 (крім суддів, Голови і членів Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, 

відповідний моніторинг і контроль у діяльності яких здійснює Рада 

суддів України); 

… 

15) 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 (крім суддів, Голови і 

членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови 

Державної судової адміністрації України, відповідні роз’яснення і 

допомогу яким надає Рада суддів України), застосування інших 

положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-

правових актів, захисту викривачів; 

… 

 

Стаття 19. Антикорупційні програми 

1. Антикорупційні програми приймаються в: 

Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради 

України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Офісі 

Генерального прокурора, Службі безпеки України, міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, 

юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних, 

Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, 

державних цільових фондах - шляхом затвердження їх керівниками; 

… 

 

 

Стаття 19. Антикорупційні програми 

1. Антикорупційні програми приймаються в: 

Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради 

України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Апараті Верховного 

Суду, Секретаріаті Конституційного Суду України, Секретаріаті 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній 

прокуратурі України, Службі безпеки України, міністерствах, інших 

центральних органах виконавчої влади, Державній судовій 

адміністрації України та інших державних органах, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України, обласних, Київській та 

Севастопольській міських державних адміністраціях, державних 

цільових фондах - шляхом затвердження їх керівниками; 

… 
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Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді 

правосуддя, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних 

радах, Київській та Севастопольській міських радах, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим - шляхом затвердження їх рішеннями. 

… 

Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді 

правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Верховній 

Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та 

Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим - шляхом затвердження їх рішеннями. 

… 

 

Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання 

корупції 

1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені 

представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання 

корупції мають право: 

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний 

конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері 

протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим 

представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких 

були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний 

конфлікт інтересів, а також громадськості; 

... 

 

Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання 

корупції 

1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені 

представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання 

корупції мають право: 

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний 

конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері 

протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим 

представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких 

були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний 

конфлікт інтересів, або органу, який здійснює дисциплінарні 

провадження щодо відповідних осіб, а також пресі та громадськості; 

... 

 

Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування 

1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 

3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, 

пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, забороняється: 

… 

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності 

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 

розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент 

Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування 

1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 

3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, 

пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, забороняється: 

… 

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності 

представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 

розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент 
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припинення зазначеної діяльності. 

 

 

 

… 

 

припинення зазначеної діяльності, а судді, протягом року після 

припинення повноважень, – також представляти інтереси будь-якої 

особи у справах в суді, в якому вони працювали на момент 

припинення зазначеної діяльності. 

… 

 

Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб 

1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини 

першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому 

підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у 

зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. 

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у 

підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, 

зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони 

претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

Абзац відсутній. 

 

 

 

 

Положення абзаців першого та другого цієї частини не 

поширюються на: 

1) народних засідателів і присяжних; 

... 

 

Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб 

1. Особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини 

першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому 

підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у 

зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. 

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у 

підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, 

зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони 

претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

Кандидати на посади суддів, членів Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України і членів Вищої ради правосуддя зобов’язані 

повідомляти про працюючих в судовій системі близьких осіб в 

порядку, встановленому законами України «Про судоустрій і статус 

суддів» і «Про Вищу раду правосуддя». 

Положення абзаців першого та другого цієї частини не 

поширюються на: 

1) присяжних; 

... 

 

Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що 

виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування 

1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності 

Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету 

Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які 

не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів, суддів 

Конституційного Суду України, голів, заступників голів обласних та 

районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, 

Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що 

виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування 

1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності 

Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету 

Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які 

не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів, суддів 

Конституційного Суду України, голів, заступників голів обласних та 

районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, 
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сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються 

законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації 

відповідних органів. 

... 

 

сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються 

законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації 

відповідних органів, а суддів, крім того, процесуальним 

законодавством. 

... 

 

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), 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. 

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. 

 

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), відповідно до цього Закону 

декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному 

ним порядку. 

Абзац 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 про факт неподання 

декларації відповідним суб’єктом декларування. 

 

Стаття 50. Повна перевірка декларацій Стаття 50. Повна перевірка декларацій 
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1. Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності 

задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, 

перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного 

збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом 

декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після 

припинення такої діяльності.  

Абзац відсутній. 

… 

 

 

 

2. У разі встановлення за результатами повної перевірки 

декларації відображення у декларації недостовірних відомостей 

Національне агентство письмово повідомляє про це керівника 

відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки 

Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи 

публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та 

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. 

... 

 

Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне 

та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються … член, 

інспектор Вищої ради правосуддя, … 

1. Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності 

задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, 

перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного 

збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом 

декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після 

припинення такої діяльності. 

Повна перевірка декларації судді як особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

здійснюється на підставах, передбачених Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів 

… 

2. У разі встановлення за результатами повної перевірки 

декларації відображення у декларації недостовірних відомостей 

Національне агентство письмово повідомляє про це керівника 

відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки 

Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи 

публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування 

(щодо судді – Вищу раду правосуддя), та спеціально уповноважені 

суб’єкти у сфері протидії корупції. 

… 

Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне 

та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються … член 

Вищої ради правосуддя, член Комісії з питань доброчесності та 

етики, інспектор та дисциплінарний інспектор Вищої ради 

правосуддя, … 

Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації 

… 

2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом 

інформація про: 

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 частини першої 

статті 3 цього Закону, або державними органами, органами місцевого 

Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації 

… 

2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом 

інформація про: 

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 пункті 4 

частини першої статті 3 цього Закону, або державними органами, 
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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 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; 

... 

 

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 пункті 4 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; 

... 

 

Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення 

1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, 

притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її 

уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до 

юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом 

України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

… 

 

3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або 

невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням 

спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або 

приписом Національного агентства рішенням керівника органу, 

підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила 

таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Абзац відсутній. 

 

 

Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення 

1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, 

притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її 

уповноваженою особою, самостійно або у співучасті, кримінального 

правопорушення до юридичної особи у випадках, 

визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи 

кримінально-правового характеру. 

… 

3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або 

невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням 

спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або 

приписом Національного агентства рішенням керівника органу, 

підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила 

таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Щодо судді, який вчинив корупційне правопорушення або 

правопорушення, пов’язане з корупцією, службове розслідування не 

проводиться, а направляється подання спеціально уповноваженого 
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… 

 

суб’єкта у сфері протидії корупції або припис Національного 

агентства до Вищої ради правосуддя і виконується в порядку, 

передбаченому законами України «Про судоустрій і статус суддів» і 

«Про Вищу раду правосуддя». 

… 

 

Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі 

внаслідок вчинення корупційного правопорушення 

1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають 

відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в 

установленому законом порядку. 

 

Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі 

внаслідок вчинення корупційного правопорушення 

1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають 

відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, крім 

випадків, передбачених законом. 

 

Закон України «Про державну службу» 

Стаття 3. Сфера дії цього Закону 

… 

2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців: 

… 

Пункт 9 відсутній.  

 

Стаття 3. Сфера дії цього Закону 

… 

2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців: 

…. 

9) установ судової влади. 

Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця 

… 

Частина 3 відсутня. 

Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця 

… 

3. На працівників апарату суду, інших установ судової влади 

законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду 

правосуддя» можуть бути покладені додаткові обов’язки 

 

Стаття 72. Відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов’язків 

... 

6. Відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов’язків у разі вчинення ним корупційного 

правопорушення здійснюється відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції». 

 

Стаття 72. Відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов’язків 

... 

6. Відсторонення державних службовців від виконання посадових 

обов’язків у разі вчинення ними корупційного кримінального 

правопорушення, кримінального правопорушення у сфері 

службової діяльності чи іншого кримінального правопорушення, 

вчиненого з використанням службових повноважень, а також 
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адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». 

 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

Стаття 11. Присяга адвоката України 

1. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення 

про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не 

пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає перед 

радою адвокатів регіону присягу адвоката України такого змісту: 

«Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській 

діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, 

незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і 

сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу 

відповідно до Конституції України і законів України, з високою 

відповідальністю виконувати покладені на мене обов’язки, бути вірним 

присязі». 

… 

 

Стаття 11. Присяга адвоката України 

1. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято 

рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення 

складає перед радою адвокатів регіону присягу адвоката України такого 

змісту: 

«Я, (ім'я та прізвище), урочисто присягаю: 

Чесно і сумлінно забезпечувати право на захист й надавати 

правничу допомогу відповідно до Конституції України і законів 

України, бути відданим принципу верховенства права, сприяти 

здійсненню незалежного і безстороннього правосуддя, підтримувати 

повагу до суду, дотримуватися правил і засад адвокатської 

діяльності та адвокатської етики». 

… 

 

Стаття 21. Професійні обов’язки адвоката 

… 

Частина 4 відсутня. 

 

Стаття 21. Професійні обов’язки адвоката 

… 

4. Адвокати подають декларацію родинних зв’язків в порядку 

і строки, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» стосовно кандидатів на посаду судді.  

Національна асоціація адвокатів України створює 

інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики 

адвокатів. 

 

Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності 

1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. 

… 

 

Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності 

1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку під час 

здійснення адвокатської практики. 

… 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування 

дисциплінарних стягнень 

1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути 

застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 

… 

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від 

одного місяця до одного року; 

Пункт 21) відсутній; 

… 

 

Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування 

дисциплінарних стягнень 

1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути 

застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень: 

… 

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від 

одного місяця до трьох місяців; 

21) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на 

строк від одного місяця до шести місяців; 

… 

 

Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі 

1. Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у 

дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття 

до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до 

суду. Оскарження рішення не зупиняє його дії. 

 

Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі 

1. Особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у 

дисциплінарній справі до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня його прийняття.  

Адвокат, якого притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності, має право оскаржити рішення у своїй 

дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його 

ухвалення до суду або до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури .  

 Оскарження адвокатом рішення зупиняє його дію. 

 

Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» 

Стаття 19. Кваліфікаційна комісія приватних виконавців 

… 

 

2. До складу Кваліфікаційної комісії входять дев’ять членів, по 

чотири з яких призначаються Міністерством юстиції України, у тому 

числі Міністр або заступник Міністра, та з’їздом приватних виконавців 

України, один член призначається Радою суддів України. 

Зазначені органи мають право призначати до складу 

Кваліфікаційної комісії осіб з числа своїх представників, суддів, суддів у 

Стаття 19. Кваліфікаційна комісія приватних виконавців 

… 

 

2. До складу Кваліфікаційної комісії входять дев’ять членів, по 

чотири з яких призначаються Міністерством юстиції України, у тому 

числі Міністр або заступник Міністра, та з’їздом приватних виконавців 

України, один член призначається Радою суддів України. 

Зазначені органи мають право призначати до складу 

Кваліфікаційної комісії осіб з числа своїх представників, суддів у 
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відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців. 

Персональний склад Кваліфікаційної комісії затверджується 

наказом Міністерства юстиції України. 

... 

 

відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців. 

Персональний склад Кваліфікаційної комісії затверджується 

наказом Міністерства юстиції України. 

... 

 

Стаття 39. Дисциплінарна комісія приватних виконавців 

… 

3. До складу Дисциплінарної комісії входять дев’ять членів, по 

чотири члени із яких призначаються Міністерством юстиції України, у 

тому числі Міністр або заступник Міністра, та з’їздом приватних 

виконавців України, один член призначається Радою суддів України. 

Зазначені органи мають право призначати до складу 

Дисциплінарної комісії осіб із числа своїх представників, суддів, суддів 

у відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців. 

Персональний склад Дисциплінарної комісії затверджується 

наказом Міністерства юстиції України. 

... 

9. Рішення Дисциплінарної комісії оформлюється протоколом, 

який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. 

… 

 

 

 

Частина 11 відсутня. 

 

 

Стаття 39. Дисциплінарна комісія приватних виконавців 

… 

3. До складу Дисциплінарної комісії входять дев’ять членів, по 

чотири члени із яких призначаються Міністерством юстиції України, у 

тому числі Міністр або заступник Міністра, та з’їздом приватних 

виконавців України, один член призначається Радою суддів України. 

Зазначені органи мають право призначати до складу 

Дисциплінарної комісії осіб із числа своїх представників, суддів у 

відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців. 

Персональний склад Дисциплінарної комісії затверджується 

наказом Міністерства юстиції України. 

... 

9. Рішення Дисциплінарної комісії підписують усі присутні на 

засіданні члени комісії. 

Рішення Дисциплінарної комісії повинно містити дату 

прийняття, склад комісії, суть питання, що розглядається, мотиви 

прийнятого рішення та його суть. 

… 

11. Задля забезпечення ефективної роботи Дисциплінарної 

комісії Міністерством юстиції України створюється секретаріат 

Дисциплінарної комісії в статусі структурного підрозділу 

центрального апарату Міністерства юстиції України. 

... 

 

Стаття 41. Дисциплінарні стягнення 

… 

2. Рішення Дисциплінарної комісії про задоволення відповідного 

подання Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців 

України та застосування до приватного виконавця дисциплінарного 

Стаття 41. Дисциплінарні стягнення 

… 

2. Рішення Дисциплінарної комісії про задоволення відповідного 

подання Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців 

України та застосування до приватного виконавця дисциплінарного 
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стягнення вводиться в дію наказом Міністерства юстиції України. 

 

стягнення вводиться в дію наказом Міністерства юстиції України, який 

розміщуються на офіційному сайті Міністерства юстиції України. 

 

Стаття 42. Зупинення діяльності приватного виконавця 

1. Діяльність приватного виконавця зупиняється у таких 

випадках: 

… 

4) у разі застосування до приватного виконавця 

дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності 

приватного виконавця - на строк, визначений у рішенні 

Дисциплінарної комісії про застосування до приватного виконавця 

дисциплінарного стягнення; 

 

Стаття 42. Зупинення діяльності приватного виконавця 

1. Діяльність приватного виконавця зупиняється у таких 

випадках: 

… 

Пункт 4) видалити; 

 

Закон України «Про захист персональних даних» 

Стаття 5. Об’єкти захисту 

… 

3. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за 

формою і в порядку, встановленими Законом України «Про засади 

запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з 

обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України 

«Про засади запобігання і протидії корупції». 

…  

Стаття 5. Об’єкти захисту 

… 

3. Персональні дані, зазначені у декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

поданій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», 

не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, 

визначених Законом України «Про запобігання корупції». 

… 

 

Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» 

Стаття 2. Бюджетне забезпечення органів державної влади 

Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно 

за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим  

Законом) в межах, передбачених Законом України про Державний  

бюджет України на відповідний рік. Фінансування утворення,  

реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в  

межах коштів, передбачених на утримання органів державної влади  

Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік  

або (у разі недостатності такого фінансування) після внесення  

відповідних змін до такого Закону. 

Стаття 2. Бюджетне забезпечення органів державної влади 

Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно 

за рахунок бюджетного фінансування (крім випадків, визначених цим  

Законом, а також випадків, коли законами України органам 

державної влади дозволяється одержання міжнародної технічної 

допомоги) в межах, передбачених Законом України про Державний 

бюджет України на відповідний рік. Фінансування утворення, 

реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в  

межах коштів, передбачених на утримання органів державної влади  

Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік  
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… 

 

або (у разі недостатності такого фінансування) після внесення  

відповідних змін до такого Закону. 

… 

 

Кримінальний кодекс України 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 

… 

Примітка.  

… 

3. Істотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 3652, 367 вважається 

така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 

4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі 

наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 

… 

Примітка.  

… 

3. Істотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 3652, 367, якщо 

вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважається така 

шкода, яка в п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 

4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367, якщо вони полягають 

у завданні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті 

п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян. 

 

Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній 

арешт або тримання під вартою 

1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід - 

караються позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або 

обмеженням волі на строк до трьох років. 

2. Завідомо незаконні домашній арешт або тримання під 

вартою - 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років 

або позбавленням волі на той самий строк. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

якщо вони спричинили тяжкі наслідки або були вчинені з корисливих 

мотивів чи в інших особистих інтересах, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. 

Стаття 371. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній 

арешт або тримання під вартою 

1. Завідомо незаконні затримання або привід, вчинені 

службовою особою органу досудового розслідування або іншою 

уповноваженою на здійснення затримання службовою особою, – 

караються позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Завідомо незаконне тримання під вартою, допущене 

службовою особою місця попереднього ув’язнення ,– 

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти 

років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 
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Стаття 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо 

неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 

1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 

вироку, рішення, ухвали або постанови - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або 

позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з 

корисливих мотивів, в інших особистих інтересах чи з метою 

перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми 

років. 

 

Стаття 375. Спотворення суддею відправлення правосуддя 

1. Ухвалення суддею завідомо неправосудного судового 

рішення, яким порушено права чи свободи людини і громадянина 

або завдано матеріальної шкоди у великому розмірі фізичній чи 

юридичній особі або державі, – 

карається позбавленням волі на строк від двох до чотирьох 

років. 

2. Ухвалення суддею завідомо неправосудного вироку, яким 

особу засуджено за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, 

– 

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи 

років. 

Примітка.  

1. Неправосудним відповідно до цієї статті визнається таке 

судове рішення, яке: а) не ґрунтується на засадах верховенства 

права і при цьому: є незаконним та необґрунтованим; є незаконним, 

хоча формально обґрунтованим; є необґрунтованим, хоча 

формально законним; б) формально ґрунтується на засадах 

верховенства права, але при цьому є незаконним та 

необґрунтованим. 

2. Шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо 

розмір шкоди у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

 

Стаття 376. Втручання в діяльність судових органів 

1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою 

перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися 

винесення неправосудного рішення - 

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

арештом на строк до шести місяців. 

2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи 

затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з 

Стаття 376. Втручання в діяльність судді 

1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою 

перешкодити відправленню правосуддя, - 

карається штрафом до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

арештом на строк до шести місяців. 

2. Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи 

затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з 

використанням свого службового становища, - 
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використанням свого службового становища, - 

караються позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або арештом на 

строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. 

 

караються позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк від двох до п’яти років або 

арештом на строк від чотирьох до шести місяців, або позбавленням 

волі на строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, 

вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо 

відповідальне становище, – 

 караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи 

років. 

 

Цивільний процесуальний кодекс України 

Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді 

… 

3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, 

родичами між собою чи родичами подружжя. 

… 

 

Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді 

… 

3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, 

родичами між собою чи родичами подружжя або іншими близькими 

особами. 

… 

 

Стаття 423. Підстави перегляду 

… 

3. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з 

виключними обставинами є: 

… 

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини 

судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове 

рішення. 

… 

Частина 6 відсутня. 

Стаття 423. Підстави перегляду 

… 

3. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з 

виключними обставинами є: 

… 

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини 

судді у вчиненні кримінального правопорушення, внаслідок якого 

було ухвалено судове рішення. 

… 

6. Суд, який скасував рішення іншого суду як таке, що 

ухвалене з порушенням вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», протягом трьох робочих днів надсилає його копію до 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, 
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судді або присяжного в кримінальному провадженні 

… 

2. У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть 

бути особи, які є родичами між собою. 

судді або присяжного в кримінальному провадженні 

… 

2. У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть 

бути особи, які є членами сім’ї або іншими близькими особами між 

собою. 

 

Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід 

… 

2. Усі інші відводи під час досудового розслідування розглядає 

слідчий суддя, а під час судового провадження - суд, який його 

здійснює. 

… 

 

Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід 

… 

2. Виключити. 

... 

Стаття 459. Підстави для здійснення кримінального провадження 

за нововиявленими або виключними обставинами 

… 

3. Виключними обставинами визнаються: 

… 

3) встановлення вини судді у вчиненні злочину або зловживання 

слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального 

провадження, внаслідок якого було ухвалено судове рішення. 

… 

Частина 6 відсутня. 

 

Стаття 459. Підстави для здійснення кримінального 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами 

… 

3. Виключними обставинами визнаються: 

… 

3) встановлення вини судді у вчиненні кримінального 

правопорушення або зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді 

чи суду під час кримінального провадження, внаслідок якого було 

ухвалено судове рішення. 

… 

6. Суд, який скасував рішення іншого суду як таке, що 

ухвалене з порушенням вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», протягом трьох робочих днів надсилає його копію до 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

 

Господарський процесуальний кодекс України 

Стаття 35. Підстави для відводу (самовідводу) судді 

… 

3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, 

родичами між собою чи родичами подружжя. 

 

Стаття 35. Підстави для відводу (самовідводу) судді 

… 

3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, 

родичами між собою чи родичами подружжя, іншими близькими 

особами. 
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Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами 

… 

3. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з 

виключними обставинами є: 

… 

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини 

судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове 

рішення. 

... 

Частина 6 відсутня. 

Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами 

… 

3. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з 

виключними обставинами є: 

… 

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини 

судді у вчиненні кримінального правопорушення, внаслідок якого 

було ухвалено судове рішення. 

… 

6. Суд, який скасував рішення іншого суду як таке, що 

ухвалене з порушенням вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», протягом трьох робочих днів надсилає його копію до 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

 

Кодекс адміністративного судочинства України 

Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді 

… 

3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, 

родичами між собою чи родичами подружжя. 

… 

 

Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді 

… 

3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, 

родичами між собою чи родичами подружжя, іншими близькими 

особами. 

… 

 

Стаття 361. Підстави перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами 

… 

5. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з 

виключними обставинами є: 

… 

2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини 

судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове 

рішення; 

… 

Стаття 361. Підстави перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами 

… 

5. Підставами для перегляду судових рішень у зв’язку з 

виключними обставинами є: 

… 

2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини 

судді у вчиненні кримінального правопорушення, внаслідок якого 

було ухвалено судове рішення; 

… 
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Частина 7 відсутня. 

 

7. Суд, який скасував рішення іншого суду як таке, що 

ухвалене з порушенням вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», протягом трьох робочих днів надсилає його копію до 

Національного агентства з питань запобігання корупції.  

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб 

… 

Частина 2 відсутня. 

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб 

… 

За правопорушення, пов’язані з корупцією, судді несуть 

адміністративну відповідальність на загальних підставах, крім 

випадків, передбачених цим Кодексом. 

 

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення 

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як 

через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому 

правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його 

виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні 

правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду 

(судді). 

Якщо справи про адміністративні правопорушення 

відповідно до цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду 

(судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три 

місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому 

правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його 

виявлення, крім справ про адміністративні правопорушення, 

зазначені у частинах третій і четвертій цієї статті. 

Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених 

статтями 16414, 21215, 21221 цього Кодексу, може бути накладено 

протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох 

років з дня його вчинення. 

… 

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в 

діях порушника ознак адміністративного правопорушення, 

адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення 

Адміністративне стягнення, за загальним правилом, може бути 

накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення 

правопорушення. Як виняток, адміністративне стягнення може бути 

накладене: 

- не пізніш як через шість місяців з дня вчинення 

правопорушення – якщо справа про адміністративне 

правопорушення відповідно до цього Кодексу чи інших законів 

підвідомча суду (судді); 

- не пізніше двох років з дня вчинення правопорушення – у 

разі вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або 

правопорушення, передбаченого статтями 16414, 21215, 21221 цього 

Кодексу. 

Адміністративне стягнення за вчинення триваючого 

правопорушення може бути накладене не пізніш як через два місяці 

з дня виявлення правопорушення, а якщо справа про триваюче 

адміністративне правопорушення відповідно до цього Кодексу чи 

інших законів підвідомча суду (судді) – не пізніш як через шість 

місяців з дня виявлення правопорушення. 

... 

 

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в 

діях порушника ознак адміністративного правопорушення, 
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місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального 

провадження. 

 

адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 

шість місяців з дня прийняття рішення про закриття кримінального 

провадження. 

Стаття 1727. Порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 

… 

Примітка. 

1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені 

у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання 

корупції». 

… 

 

 

Стаття 1727. Порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 

… 

Примітка. 

1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені 

у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання 

корупції». Суб’єктом правопорушень за цією статтею не може бути 

суддя, прокурор, захисник чи інша особа у випадках, коли конфлікт 

інтересів вирішується за визначеною процесуальним 

законодавством процедурою відводу (самовідводу). 

… 

 

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції 

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи 

службовою особою органу державної влади, посадовою особою 

місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних 

підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до 

двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після 

застосування заходів адміністративного стягнення, - 

тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до 

чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є також особи, 

зазначені в частині третій статті 17 Закону України «Про запобігання 

впливу корупційних правопорушень на результати офіційних 

спортивних змагань». 

 

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції 

Невжиття посадовою чи службовою особою передбачених 

законом заходів у разі виявлення ознак корупційного чи 

пов’язаного з корупцією правопорушення або одержання інформації 

про вчинення такого правопорушення підлеглим працівником 

відповідного органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів, або 

підконтрольною чи іншою визначеною законом особою, – 

тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до 

двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Те саме діяння, вчинене особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, - 

тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до 

чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю строком на один рік. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, 

зазначені у підпункті «а» пункту 1, пункті 2 частини першої статті 3 

Закону України "Про запобігання корупції", а також особи, зазначені 
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в частині третій статті 17 Закону України «Про запобігання впливу 

корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних 

змагань». 

Стаття 257. Надіслання протоколу 

… 

У разі вчинення адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, службовою особою, яка працює в апараті 

суду, протокол разом з іншими матеріалами надсилаються до суду вищої 

інстанції для визначення підсудності. 

… 

Стаття 257. Надіслання протоколу 

… 

У разі вчинення суддею або працівником апарату суду 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, протокол разом з іншими 

матеріалами надсилаються до суду вищої інстанції для визначення 

підсудності. 

… 

 

 


