
Таблиця 1.3.2 

Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією і покарання за їх вчинення 

 

Адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією 

 

Покарання за адміністративне правопорушення, пов’язане з 

корупцією 
 

 

Стаття 172
4
 КУпАП. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 

 

Порушення обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю 

(крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та 

суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю 

штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 5,100 до 8,500 грн.) 
з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи 

винагороди від роботи за сумісництвом 

 

Порушення обмежень щодо входження до складу правління, інших 

виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку 

(крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями 

(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, 

та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді 

(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації) 

 

штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 5,100 до 8,500 грн.) з конфіскацією отриманого доходу від такої 

діяльності 

 

вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за такі ж порушення 

штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 8,500  до 13,600 грн.) з конфіскацією отриманого доходу чи 

винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю строком на 1 рік. 

 

 

Стаття 172
5
 КУпАП. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків 

штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1,700 до 

3,400 грн.) доходів громадян з конфіскацією такого подарунка 



Таблиця 1.3.2 

 

вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за таке саме порушення  

 

штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян(від 3,400 до 6,800  грн.) з конфіскацією такого подарунка 

та  

з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю строком на 1 рік 

 

Стаття 1726 КУпАП Порушення вимог фінансового контролю 

 

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації 

 

штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 850 до 1,700 грн.) 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомленняпро відкриття 

валютного рахунка в установі банку-нерезидента 

або 

про суттєві зміни у майновому стані 

 

 

штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян(від 1,700 до 3,400 грн.) 

вчинення особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення щодо порушення 

вимог фінансового контролю, які зазначені 

штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 1,700 до 5,100 грн.) з конфіскацією доходу чи винагороди та з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю строком на 1 рік 

подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, стосовно 

майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, - увипадку, 

якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 

250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб(від 192,100 до 

480,250 грн. у 2019 році) 

 

штраф від 1,000 до 2,500 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян(від 17,000 до 42,500 грн) 

 

 

Стаття 1727КУпАП. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 



Таблиця 1.3.2 

порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів 

 

громадян(від 1,700 до 3,400 грн.) 

вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів 

штрафвід 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян(від 3,400 до 6,800 грн.) 

 

вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному 

стягненню за такі ж порушення 

штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян(від 6,800 до 13,600 грн.) з позбавленням права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік 

 

 

Стаття 172
8
 КУпАП. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень 

незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у 

своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з 

виконанням службових або інших визначених законом повноважень 

 

штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 

1,700 до 2,550 грн.) 

 
 

Стаття 172
9
 КУпАП. 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 

 

штраф від 125 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(2,125 до 4,250 грн.) 

 

 

 

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування 

заходів адміністративного стягнення 

 

штраф від 125 до400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 4,250  до 6,800 грн.) 

 



Таблиця 1.3.2 

Стаття 188
46

 КУпАП. Невиконання законних вимог (приписів) НАЗК 

невиконання законних вимог (приписів) НАЗКщодо усунення 

порушень законодавства про запобігання і протидію корупції,  

ненадання інформації, документів,  

а також  

порушення встановлених законодавством строків їх надання, 

надання завідомо недостовірної інформації  

або  

не у повному обсязі 

штраф від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 1,700 до 4,250 грн.) 

 

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за таке ж порушення 

штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 3,400 до 5,100 грн.) 

 

Стаття 212
3
 КУпАП. Порушення права на інформацію та права на звернення 

Неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої 

передбачено законом України про запобігання корупції (наприклад, 

проекти нормативно-правових актів, висновків антикорупційної 

експертизи чинних нормативно-правових актів, електронних 

декларацій тощо 

штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 425 до 850 грн.) 

Порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а 

саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з 

обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, 

ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, 

штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

(від 425 до 850 грн.) 



Таблиця 1.3.2 

несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної 

інформації 

Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до 

інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено 

законом 

штраф від 60 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян(від 1,020 до 1,360 грн.) 

Повторне протягом року вчинення зазначених порушень штраф від 60 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян(від 1,020 до 1,360 грн.)  

або  

громадські роботи на строк від 20 до 30 годин. 

 

 


