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АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 

                           Фабула ч. 1 ст. 172-4 КУпАП 
Бородай Степан Васильович, проходячи військову службу на посаді старшого 

офіцера мобілізаційного відділення Шевченківського районного військового 

комісаріату м. Запоріжжя, тобто відповідно до підпункту «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону 

України «Про запобігання корупції», будучи суб’єктом, на якого поширюється дія 

цього закону, в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання 

корупції» одночасно з основним місцем роботи у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 

займався іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої 

діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики зі спорту), а 

саме: підприємницькою діяльністю, як фізична особа-підприємець, за що отримав 

дохід у розмірі 135044,11 грн., чим вчинив адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 172-4 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

 

1.1 
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Алгоритм документування  адміністративного правопорушення особою 
встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною 

діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та 
суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або 

підприємницькою діяльністю 

Нормативна база: 

п. 1 ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про запобігання корупції» 

Відповідальність: 

 ч. 1 ст. 172-4 КУпАП  

1.1 

Виявлення: 

Отримання інформації щодо можливого правопорушення. 

 

Попереднє встановлення належності Бородая Степана Васильовича до суб’єктів 

відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також до 

суб’єктів декларування (відповідно до ст. 1 та ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції») та 

ознак вчиненого правопорушення. 

 

Реєстрація: 

Відповідно до вимог, встановлених для реєстрації вхідної кореспонденції, особистих 

рапортів працівників, матеріалів, виділених із кримінального провадження та ін. 
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Отримання документів, які 
підтверджують, або спростовують склад 

правопорушення 

Запит до місця проходження служби на отримання наступних документів (копій):    

• Положення «Про військові комісаріати», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 389 від 3 червня 2013 року; 

• наказ Шевченківського районного військового комісаріату м. Запоріжжя від 

21.03.2014 № 23 «Про прийняття на службу Бородая С.В.»; 

• контракт про проходження військової служби Бородая С.В.  

• функціональні обов’язки старшого офіцера мобілізаційного відділення Бородая 

С.В.; 

• відомість ознайомлення Бородая С.В. з обмеженнями і вимогами, встановленими 

ЗУ «Про запобігання корупції»; 

•  попередження про обмеження, встановленні у зв’язку з прийняттям на службу, 

підписане Бородаєм С.В.; 

• документи, що підтверджують анкетні дані Бородая С.В.; 

• інші документи, необхідні для об’єктивного розгляду матеріалу.   

1.1 

 

Запит на отримання копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців. 

 

Запит до ГУ ДФС у Запорізькій області (або його структурних підрозділів) на 

отримання довідки про доходи та інформації щодо здійснення підприємницької 

діяльності Бородаєм С.В.  
9 



Опитування 

Опитування Бородая Степана Васильовича, відносно якого проводиться 

перевірка про порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття 

іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої 

діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із 

спорту) або підприємницькою діяльністю, ставлення особи до вчиненого 

правопорушення, інші додаткові питання, необхідні для об’єктивного 

розгляду адміністративного матеріалу.  

Опитування інших осіб, які можуть володіти інформацією, необхідною 

для об’єктивного розгляду матеріалу та складання протоколу (особи, які 

діяли за дорученням, нотаріуси, експерти, державні реєстратори, працівники 

сервісних центрів, працівники фіскальних органів, працівники підприємства 

та ін.). 

1.1 
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Складання проекту протоколу про 
адміністративне правопорушення, пов’язане з 

корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 
1 ст. 172-4 КУпАП, узгодження проекту протоколу з 

профільним підрозділом прокуратури 

Технічне оформлення протоколу згідно з вимогами, 

встановленними  інструкцією.  

Направлення проекту протоколу разом із матеріалам перевірки 

до прокуратури для погодження. 

1.1 
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Вручення протоколу 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

Протокол про адміністративне правопорушення 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 

уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської організації чи 

органу громадського самоврядування.  

 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 

складається у двох екземплярах, один із яких під розписку вручається особі, яка 

притягується до адміністративної відповідальності. 

1.1 
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Вручення протоколу 

Вручення протоколу 

шляхом самостійного 

ознайомлення 

правопорушника з 

текстом  

протоколу, надання 

пояснень із приводу 

фактів, викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу та  

отримання його копії. 

Вручення протоколу 

шляхом зачитування 

співробітником, 

який склав протокол, 

особі, щодо якої 

складено протокол, 

надання пояснень із 

приводу фактів, 

викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу 

та отримання його 

копії. 

 

 

Вручення протоколу шляхом 

зачитування співробітником, 

який склав протокол, особі 

правопорушника у 

присутності не менш, як  

двох свідків, у разі якщо 

особа відмовляється від 

ознайомлення з протоколом, 

його підписання, отримання 

копії, надання пояснень 

(протокол зачитується у 

присутності свідків, 

підписується працівником та 

свідками). 

1.1 
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Направлення до суду, інші дії після вручення протоколу  

 

Технічне оформлення протоколу та матеріалів. 

Повідомлення прокуратури про вручення протоколу, направлення копій 

матеріалів до прокуратури. 

Повідомлення за місцем роботи правопорушника про вручення останньому 

протоколу  про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. 

За погодженням із прокуратурою, направлення до місцевого підрозділу 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції 

інформаційної картки форми – 1К про вручення протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією для внесення до загальнодержавних 

автоматизованих баз даних. 

Направлення до суду протоколу з матеріалами, оформленими належним 

чином. 

1.1 
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Судовий розгляд  

Отримання судом протоколу і матеріалів, реєстрація. 

Автоматичний розподіл отриманого протоколу та матеріалів до нього на розгляд 

окремому судді. 

Прийняття справи до розгляду суддею. 

Судові слухання (засідання), винесення рішення. 

Направлення до органу, який склав протокол, інформаційної картки форми – 2К 

для обліку і перенаправлення до місцевих підрозділів департаменту інформаційно-

аналітичної підтримки Національної поліції, та копії рішення суду. 

Направлення адміністративної справи до архіву суду (у разі відсутності 

апеляційного оскарження рішення суду в установлений законом строк). 

1.1 
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Дії після судового розгляду 

Облік отриманого рішення суду. 

Направлення інформаційної картки форми 2-К до місцевих підрозділів 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки  Національної поліції.  

Направлення за місцем роботи правопорушника подання у порядку ч. 3 ст. 65 

ЗУ «Про запобігання корупції» (у разі визнання особи винною і притягнення її до 

адміністративної відповідальності). 

1.1 
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Фабула ч. 1 ст. 172-5 КУпАП 

Волос Андрій Віталійович, працюючи начальником дільниці 

Дніпрокомунтранс м. Дніпро визнаний винним у вчиненні адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено     

ч. 1 ст. 172-5 КУпАП, на нього накладено адміністративне стягнення – штраф у 

сумі 1700 гривень.  

Волос А.В. безоплатно отримав 50 літрів бензину від водія Шведенко С.А. та  

майстра Дементєєва Д.В. за те, що підписав відомості на виконання 

господарських робіт на території обслуговування ЖЕУ – 6 м. Дніпро.  

  

1.2 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,  

ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 
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Алгоритм документування адміністративного 
правопорушення вимог встановлених законом 

обмежень щодо одержання подарунків 

Нормативна база: 

ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про запобігання корупції» 

Відповідальність: 

ч. 1 ст. 172-5 КУпАП  

Виявлення: 

Отримання інформації щодо можливого правопорушення Волоса А.В. 

 

Попереднє встановлення належності особи до суб’єктів відповідальності за 

корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення (відповідно до ст. 3 ЗУ «Про 

запобігання корупції»). 

 

Реєстрація: 

Відповідно до вимог, встановлених для реєстрації вхідної кореспонденції, 

особистих рапортів працівників, матеріалів, виділених із кримінального 

провадження та ін. 

1.2 
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Отримання документів, які 
підтверджують або спростовують склад 

правопорушення 

Запит на інформацію до Дніпрожилкомунтранса про перебування Волоса А.В. на 

посаді начальника дільниці (накази про призначення, звільнення, переміщення, 

службові обов’язки та повноваження та інші документи, що підтверджують його 

статус посадової особи підприємства) та виконання ним господарських робіт 

15.02.2018 на території ЖЕУ – 6 м. Дніпро. 

Запит на інформацію до ЖЕУ – 6 м. Дніпро про замовлення виконання 

господарських робіт працівниками Дніпрожилкомунтранс 15.02.2018, з отриманням 

копій господарсько-розпорядчих документів про вартість виконаних робіт, факт 

виконання, порядок проведення та інших документів, що підтверджують факт вичення 

Волосом А.В. протиправних дій.  

1.2 

Запити до інших установ з інших питань, що мають значення під час збирання  

матеріалу та для складання протоколу. 

 

Отримання виділених з кримінального провадження матеріалів за фактом 

правопорушення (у разі наявності відповідного кримінального провадження). 
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Опитування 

Опитування Волоса А.В., щодо якого проводиться перевірка про факт 

порушення обмежень одержання подарунків, ставлення особи до вчиненого 

правопорушення, інші додаткові питання, необхідні для об’єктивного 

розгляду адміністративного матеріалу.  

Опитування інших осіб, які можуть володіти інформацією, необхідною 

для об’єктивного розгляду матеріалу та складання протоколу (особи, які 

діяли за дорученням, нотаріуси, експерти, державні реєстратори, працівники 

сервісних центрів та ін.). 

Опитування водія Шведенко С.А. і майстра Дементєєва Д.В. про 

виконання ними господарських робіт 15.02.2018 та території обслуговування 

ЖЕУ – 6 м. Дніпро та стосовно факту надання Волосу А.В. безоплатно 50 

літрів бензину з обов’язковим встановленням мотивів вчинення таких дій.    
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Складання проекту протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за 

яке передбачена ч. 1 ст. 172-5 КУпАП, узгодження проекту 

протоколу з профільним підрозділом прокуратури 

Технічне оформлення протоколу згідно з вимогами, 

встановленими інструкцією.  

Направлення проекту протоколу разом із матеріалами перевірки 

до прокуратури для погодження. 
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Вручення протоколу 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

Протокол про адміністративне правопорушення 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 

уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської організації чи 

органу громадського самоврядування.  

 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 

складається у двох екземплярах, один із яких під розписку вручається особі, яка 

притягується до адміністративної відповідальності. 
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Вручення протоколу 

Вручення протоколу 

шляхом самостійного 

ознайомлення 

правопорушника з 

текстом  

протоколу, надання 

пояснень із приводу 

фактів, викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу та  

отримання його копії. 

Вручення протоколу 

шляхом зачитування 

співробітником, 

який склав протокол, 

особі, щодо якої 

складено протокол, 

надання пояснень із 

приводу фактів, 

викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу 

та отримання його 

копії. 

 

 

Вручення протоколу шляхом 

зачитування співробітником, 

який склав протокол, особі 

правопорушника у 

присутності не менш, як  

двох свідків, у разі якщо 

особа відмовляється від 

ознайомлення з протоколом, 

його підписання, отримання 

копії, надання пояснень 

(протокол зачитується у 

присутності свідків, 

підписується працівником та 

свідками). 
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Направлення до суду, інші дії після вручення протоколу  

 

Технічне оформлення протоколу та матеріалів. 

Повідомлення прокуратури про вручення протоколу, направлення копій 

матеріалів до прокуратури. 

Повідомлення за місцем роботи правопорушника про вручення останньому 

протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. 

За погодженням із прокуратурою, направлення до місцевого підрозділу 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції 

інформаційної картки форми – 1К про вручення протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією для внесення до загальнодержавних 

автоматизованих баз даних. 

Направлення до суду протоколу з матеріалами, оформленими належним 

чином. 
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Судовий розгляд  

Отримання судом протоколу і матеріалів, реєстрація. 

Автоматичний розподіл отриманого протоколу та матеріалів до нього на розгляд 

окремому судді. 

Прийняття справи до розгляду суддею. 

Судові слухання (засідання), винесення рішення. 

Направлення до органу, який склав протокол, інформаційної картки форми – 2К для 

обліку і перенаправлення до місцевих підрозділів департаменту інформаційно-аналітичної 

підтримки Національної поліції та копії рішення суду. 

Направлення адміністративної справи до архіву суду (у разі відсутності 

апеляційного оскарження рішення суду в установлений законом строк). 
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Дії після судового розгляду 

Облік отриманого рішення суду. 

Направлення інформаційної картки форми 2-К до місцевих підрозділів 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки  Національної поліції.  

Направлення за місцем роботи правопорушника подання у порядку ч. 3 ст. 65 

ЗУ «Про запобігання корупції» (у разі визнання особи винною і притягнення до 

адміністративної відповідальності). 
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Фабула ч. 2 ст. 172-6 КУпАП 

Петріщев П.П., будучи депутатом Дніпровської міської ради, в порушення        

ч. 2 ст. 52 Закону, несвоєчасно повідомив Національне агентство з питань 

запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а 

саме: придбання рухомого майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових 

мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чим 

вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність 

за яке передбачена ч. 2 ст. 172-6  КУпАП. 

1.3 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,  
ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 
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Алгоритм документування порушення вимог фінансового 
контролю, встановленого ЗУ «Про запобігання корупції» в 
частині несвоєчасного повідомлення (неповідомлення) про 

суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування 

Нормативна база: 

ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про запобігання корупції», 

 ЗУ «Про місцеве самоврядування» 

Відповідальність: 

 ч. 2 ст. 172-6 КУпАП  

Виявлення: 

Отримання інформації щодо можливого правопорушення Петріщевим П.П. 

 

Попереднє встановлення належності особи до суб’єктів відповідальності за 

корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, та до суб’єктів декларування 

(відповідно до ст. 1 та ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції»). 

 

Реєстрація: 

Відповідно до вимог, встановлених для реєстрації вхідної кореспонденції, 

особистих рапортів працівників, матеріалів, виділених із кримінального 

провадження та ін. 
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Отримання документів, які 
підтверджують, або спростовують 

склад правопорушення 

Запит на інформацію до Дніпровської міської ради на отримання документів, що 

підтверджують прийняття на посаду (обрання) Петріщева П.П., складання присяги, 

посадові обов’язки та повноваження, відомості щодо перебування у відпустках, 

відрядженнях, на лікарняному у певні періоди (за необхідності) та інші документи, 

необхідні для об’єктивного розгляду матеріалу. 

Запити до інших установ з інших питань, що мають значення під час збирання  

матеріалу та для складення протоколу. 

Запит на інформацію до державних, публічних, приватних підприємств, установ, 

організацій на отримання документів, що підтверджують отримання доходу 

Петріщевим П.П., або придбання майна суб’єктом декларування, його вартість, дату 

отримання та інші обставини такого отримання доходу, або придбання майна.  
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Опитування 

Опитування Петріщева П.П., щодо якого проводиться перевірка про факт 

отримання доходу, або придбання майна, причини та умови, які призвели до 

несвоєчасного подання повідомлення, або до його неподання, ставлення 

особи до вчиненого правопорушення, інші додаткові питання, необхідні для 

об’єктивного розгляду адміністративного матеріалу.  

Опитування інших осіб, які можуть володіти інформацією, необхідною 

для об’єктивного розгляду матеріалу та складення протоколу (особи, які 

діяли за дорученням, нотаріуси, експерти, державні реєстратори, працівники 

сервісних центрів та ін.). 

Опитування осіб, які є іншою стороною здійсненого правочину 

(наприклад, продавця (дарувальника), або покупця (обдарованого) залежно 

від здійсненого правочину (купівля, продаж, дарунок та ін.), за наслідком  

якого у суб’єкта декларування настали суттєві зміни в майновому стані. 

1.3 

30 



Складання проекту протоколу про 
адміністративне правопорушення, пов’язане з 

корупцією, відповідальність за яке передбачена  
ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, узгодження проекту 

протоколу з профільним підрозділом прокуратури 

Технічне оформлення протоколу згідно з вимогами, 

встановленими інструкцією.  

Направлення проекту протоколу разом із матеріалами перевірки 

до прокуратури для погодження. 
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Вручення протоколу 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

Протокол про адміністративне правопорушення 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 

уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської організації чи 

органу громадського самоврядування.  

 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 

складається у двох екземплярах, один із яких під розписку вручається особі, яка 

притягається до адміністративної відповідальності. 
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Вручення протоколу 

Вручення протоколу 

шляхом самостійного 

ознайомлення 

правопорушника з 

текстом  

протоколу, надання 

пояснень із приводу 

фактів, викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу та  

отримання його копії. 

Вручення протоколу 

шляхом зачитування 

співробітником, 

який склав протокол, 

особі, щодо якої 

складено протокол, 

надання пояснень із 

приводу фактів, 

викладених у протоколі, 

підписання протоколу 

та отримання його копії. 

 

 

Вручення протоколу 

шляхом зачитування 

співробітником, 

який склав протокол, особі 

правопорушника у 

присутності не менш, як  

двох свідків, у разі якщо 

особа відмовляється від 

ознайомлення з протоколом, 

його підписання, отримання 

копії, надання пояснень 

(протокол зачитується у 

присутності свідків, 

підписується працівником 

та свідками). 
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Направлення до суду, інші дії після вручення протоколу  

 
Технічне оформлення протоколу та матеріалів. 

Повідомлення прокуратури про вручення протоколу, направлення копій 

матеріалів до прокуратури. 

Повідомлення за місцем роботи правопорушника про вручення останньому 

протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. 

За погодженням із прокуратурою, направлення до місцевого підрозділу 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції 

інформаційної картки форми – 1К про вручення протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з коррупцією для внесення до загальнодержавних 

автоматизованих баз даних. 

Направлення до суду протоколу з матеріалами, оформленими належним 

чином. 
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Судовий розгляд  

Отримання судом протоколу і матеріалів, реєстрація. 

Автоматичний розподіл отриманого протоколу та матеріалів до нього на розгляд 

окремому судді. 

Прийняття справи до розгляду суддею. 

Судові слухання (засідання), винесення рішення. 

Направлення до органу, який склав протокол, інформаційної картки форми – 2К для 

обліку і перенаправлення до місцевих підрозділів департаменту інформаційно-аналітичної 

підтримки  Національної поліції та копії рішення суду. 

Направлення адміністративної справи до архіву суду (у разі відсутності 

апеляційного оскарження рішення суду в установлений законом строк). 
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Дії після судового розгляду 

Облік отриманого рішення суду. 

Направлення інформаційної картки форми 2-К до місцевих підрозділів 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки  Національної поліції.  

Направлення за місцем роботи правопорушника подання у порядку ч. 3 ст. 65 

ЗУ «Про запобігання корупції» (у разі визнання особи винною і притягнення до 

адміністративної відповідальності). 
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Фабула ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП 

Палій О.Б., будучи депутатом Криворізької міської ради VII скликання згідно 

з п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – 

Закону), суб’єктом відповідальності за адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією, в порушення ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 35 Закону під час участі у 

засіданні постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

містобудування, комунальної власності міста при підготовці рішень Криворізької 

міської ради, не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів 

та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, що виразились у 

голосуванні «ЗА» за погодження проекту відводу земельної ділянки у власність 

близькій особі – його дружині Палій О.В., чим вчинив адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією, відповідальність за які передбачено ч. 1 

ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів) та ч. 2 ст. 

172-7 КУпАП (вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів).   

 

1.4 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 
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Алгоритм документування порушення 
вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 
 Нормативна база: 

пп. 2, 3 ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 35 

ЗУ «Про запобігання корупції»,   

ЗУ «Про місцеве самоврядування» 

Відповідальність: 

 ч. 1 ст. 172-7 КУпАП; ч. 2 ст. 172-7 КУпАП  

Виявлення: 

Отримання інформації щодо можливого правопорушення. 

 

Попереднє встановлення належності особи до суб’єктів відповідальності за 

адміністративні правопорушення, що пов’язані з корупцією та до суб’єктів 

декларування (відповідно до ст. 1 та ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції»). 

 

Реєстрація: 

Відповідно до вимог, встановлених для реєстрації вхідної кореспонденції, 

особистих рапортів працівників, матеріалів, виділених із кримінального 

провадження та ін. 
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Отримання документів, які 
підтверджують або спростовують 

склад правопорушення 

Запит на інформацію до Криворізької міської ради щодо депутата Палія О.Б. на 

отримання документів: 

•  які підтверджують прийняття на посаду (обрання), складання присяги, посадові 

обов’язки та повноваження, відомості щодо перебування у відпустках, відрядженях, 

на лікарняному у певні періоди (за необхідності) та інші; 

• копії протоколів, рішень постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, містобудування, комунальної власності міста, протоколів, рішень сесій 

Криворізької міської ради, розпоряджень Голови ради, списків поіменного 

голосування, інших актів міської ради, що підтверджують правочини, через які у 

Палія О.Б. виник реальний конфлікт інтересів.  

 

Запит до державного органу, який підтверджує факт шлюбу між Палієм О.Б. та 

Палій О.В.    

Запит на інформацію до державних, публічних, приватних підприємств, установ, 

організацій на отримання документів, що можуть підтверджувати обставини 

конфлікту інтересів.  

1.4 

Запити до інших установ з інших питань, що мають значення під час збирання  

матеріалу та для складення протоколу. 
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Опитування 

Опитування особи, щодо якої проводиться перевірка про факт 

виникнення конфлікту інтересів, ставлення особи до вчиненого 

адміністративного правопорушення, інші додаткові питання, необхідні для 

об’єктивного розгляду адміністративного матеріалу.  

Опитування інших осіб, що можуть володіти інформацією, необхідною 

для об’єктивного розгляду матеріалу та складення протоколу (особи, які 

діяли за дорученням, нотаріуси, експерти, державні реєстратори, працівники 

сервісних центрів та ін.). 

Опитування членів постійної комісії, працівників міської ради, депутатів 

міської ради, інших осіб, які мають відношення до факту вчиненого 

правопорушення. 

1.4 

40 



Складання проектів протоколів про 
адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією, відповідальність за які передбачена 
ч.1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, узгодження 

проектів протоколів з профільним підрозділом 
прокуратури 

Технічне оформлення протоколу згідно з вимогами, 

встановленими інструкцією.  

Направлення проекту протоколу разом із матеріалами перевірки 

до прокуратури для погодження. 

1.4 
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Вручення протоколу 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

Протокол про адміністративне правопорушення 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 

уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської організації чи 

органу громадського самоврядування.  

 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 

складається у двох екземплярах, один із яких під розписку вручається особі, яка 

притягається до адміністративної відповідальності. 

1.4 
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Вручення протоколу 

Вручення протоколу 

шляхом самостійного 

ознайомлення 

правопорушника з 

текстом  

протоколу, надання 

пояснень із приводу 

фактів, викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу та  

отримання його копії. 

Вручення протоколу 

шляхом зачитування 

співробітником, 

який склав протокол, 

особі, щодо якої 

складено протокол, 

надання пояснень із 

приводу фактів, 

викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу 

та отримання його 

копії. 

 

 

Вручення протоколу шляхом 

зачитування співробітником, 

який склав протокол, особі 

правопорушника у 

присутності не менш, як  

двох свідків, у разі якщо 

особа відмовляється від 

ознайомлення з протоколом, 

його підписання, отримання 

копії, надання пояснень 

(протокол зачитується у 

присутності свідків, 

підписується працівником та 

свідками). 

1.4 

43 



Направлення до суду, інші дії після вручення протоколу  

 

Технічне оформлення протоколу та матеріалів. 

Повідомлення прокуратури про вручення протоколу, направлення копій 

матеріалів до прокуратури. 

Повідомлення за місцем роботи правопорушника про вручення останньому 

протоколу  про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. 

За погодженням із прокуратурою, направлення до місцевого підрозділу 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції 

інформаційної картки форми – 1К про вручення протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією для внесення до загальнодержавних 

автоматизованих баз даних. 

Направлення до суду протоколу з матеріалами, оформленими належним 

чином. 

1.4 
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Судовий розгляд  

Отримання судом протоколу і матеріалів, реєстрація. 

Автоматичний розподіл отриманого протоколу та матеріалів до нього на розгляд 

окремому судді. 

Прийняття справи до розгляду суддею. 

Судові слухання (засідання), винесення рішення. 

Направлення до органу, який склав протокол, інформаційної картки форми – 2К для 

обліку і перенаправлення до місцевих підрозділів департаменту інформаційно-аналітичної 

підтримки Національної поліції, та копії рішення суду. 

Направлення адміністративної справи до архіву суду (у разі відсутності 

апеляційного  оскарження рішення суду у встановлений законом строк). 

1.4 
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Дії після судового розгляду 

Облік отриманого рішення суду. 

Направлення інформаційної картки форми 2-К до місцевих підрозділів 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки  Національної поліції України.  

Направлення за місцем роботи правопорушника подання у порядку ч. 3 ст. 65 

ЗУ «Про запобігання корупції» (у разі визнання особи винною і притягнення до 

адміністративної відповідальності). 

1.4 
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Фабула ч. 1 ст. 172-8 КУпАП 

Помічнику судді Савельєвій Інесі 
Володимирівні на судовому засіданні, під час 
розгляду матеріалів кримінального 
провадження за обвинуваченням громадянина 
Волоського А.М., стала відома інформація 
службового характеру, яку вона повідомила 
зацікавленим особам, з метою впливу на 
свідків сторони обвинувачення. 

 

1.5 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,  

ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 
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Алгоритм документування адміністративного 
правопорушення щодо незаконне використання 

інформації, що стала відома особі у звʼязку з 
виконанням службових повноважень 

 

Нормативна база: 

ст. 43 ЗУ «Про запобігання корупції» 

Відповідальність: 

 ч. 1 ст. 172-8 КУпАП  

Виявлення: 

Отримання інформації щодо можливого правопорушення. 

 

Попереднє встановлення належності особи до суб’єктів відповідальності за 

корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, та до суб’єктів декларування 

(відповідно до ст. 1 та ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції»). 

 

Реєстрація: 

Відповідно до вимог, встановлених для реєстрації вхідної кореспонденції, 

особистих рапортів працівників, матеріалів, виділених із кримінального 

провадження та ін. 

1.5 
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Отримання документів, які 
підтверджують або спростовують 

склад правопорушення 

Запит на інформацію до місця роботи (для депутатів – обрання) посадової особи 

державного органу або органу місцевого самоврядування на отримання документів, 

що підтверджують прийняття на посаду (обрання), складання присяги, посадові 

обов’язки та повноваження, відомості щодо перебування у відпустках, відрядженнях, 

на лікарняному у певні періоди (за необхідності) та інші документи, необхідні для 

об’єктивного розгляду матеріалу. 

Запит на інформацію до державних, публічних, приватних підприємств, установ, 

організацій на отримання документів, що можуть підтверджувати обставини вчинення 

адміністративного правопорушення.  

1.5 

Запити до інших установ з інших питань, що мають значення під час збирання  

матеріалу та для складання протоколу. 

 

Отримання виділених з кримінального провадження матеріалів за фактом 

правопорушення (у разі наявності відповідного кримінального провадження). 
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Опитування 

Опитування особи, щодо якої проводиться перевірка про факт 

незаконного використання інформації, що стала відома останній у звʼязку з 

виконанням службових повноважень, ставлення особи до вчиненого 

правопорушення, інші додаткові питання, необхідні для об’єктивного 

розгляду адміністративного матеріалу.  

Опитування інших осіб, що можуть володіти інформацією, необхідною 

для об’єктивного розгляду матеріалу та складення протоколу (особи, які 

діяли за дорученням, нотаріуси, експерти, державні реєстратори, працівники 

сервісних центрів та ін.). 

Опитування осіб, які є іншою стороною здійсненого  адміністративного 

правопорушення. 

1.5 
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Складання проекту протоколу про адміністративне 
правопорушення, пов’язане з корупцією, 

відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 172-8 
КУпАП, узгодження проекту протоколу з 

профільним підрозділом прокуратури 

Технічне оформлення протоколу згідно з вимогами, 

встановленими інструкцією.  

Направлення проекту протоколу разом із матеріалами перевірки 

до прокуратури для погодження. 

1.5 
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Вручення протоколу 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

Протокол про адміністративне правопорушення 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 

уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської організації чи 

органу громадського самоврядування.  

 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 

складається у двох екземплярах, один із яких під розписку вручається особі, яка 

притягується до адміністративної відповідальності. 

1.5 
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Вручення протоколу 

Вручення протоколу 

шляхом самостійного 

ознайомлення 

правопорушника із 

текстом  

протоколу, надання 

пояснень із приводу 

фактів, викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу та  

отримання його копії. 

Вручення протоколу 

шляхом зачитування 

співробітником, 

який склав протокол, 

особі, щодо якої 

складено протокол, 

надання пояснень із 

приводу фактів, 

викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу 

та отримання його 

копії. 

 

 

Вручення протоколу шляхом 

зачитування співробітником, 

який склав протокол, особі 

правопорушника у 

присутності не менш, як  

двох свідків, у разі якщо 

особа відмовляється від 

ознайомлення з протоколом, 

його підписання, отримання 

копії, надання пояснень 

(протокол зачитується у 

присутності свідків, 

підписується працівником та 

свідками). 

1.5 
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Направлення до суду, інші дії після вручення протоколу  

 

Технічне оформлення протоколу та матеріалів. 

Повідомлення прокуратури про вручення протоколу, направлення копій 

матеріалів до прокуратури. 

Повідомлення за місцем роботи правопорушника про вручення останньому 

протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. 

За погодженням із прокуратурою, направлення до місцевого підрозділу 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України 

інформаційної картки форми – 1К про вручення протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією для внесення до загальнодержавних 

автоматизованих баз даних. 

Направлення до суду протоколу з матеріалами, оформленими належним 

чином. 

1.5 
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Судовий розгляд  

Отримання судом протоколу і матеріалів, реєстрація. 

Автоматичний розподіл отриманого протоколу та матеріалів до нього на розгляд 

окремому судді. 

Прийняття справи до розгляду суддею. 

Судові слухання (засідання), винесення рішення. 

Направлення до органу, який склав протокол, інформаційної картки форми – 2К для 

обліку і перенаправлення до місцевих підрозділів департаменту інформаційно-аналітичної 

підтримки Національної поліції, та копії рішення суду. 

Направлення адміністративної справи до архіву суду (у разі відсутності 

апеляційного оскарження рішення суду в установлений законом строк). 

1.5 

55 



Дії після судового розгляду 

Облік отриманого рішення суду. 

Направлення інформаційної картки форми 2-К до місцевих підрозділів 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки  Національної поліції.  

Направлення за місцем роботи правопорушника подання у порядку ч. 3 ст. 65 

ЗУ «Про запобігання корупції» (у разі визнання особи винною і притягнення її до 

адміністративної відповідальності). 

1.5 
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Фабула ст. 172-9 КУпАП 

Постановою Дніпровського районного суду м. Кам’янське від 07.02.2018 начальника відділу 

інвестицій департаменту економічного розвитку Кам’янської міської ради Ванчука Д.М. визнано 

винним у вчиненні корупційного кримінального правопорушення (за ст. 366-1 КК України) за 

умисне неподання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування та притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу на 

користь держави та позбавлено права обіймати посади в державних органах або органах 

місцевого самоврядування терміном на 1 рік.   

Реалізуючи надані повноваження, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційного правопорушення та виконання постанови суду, керуючись ч. 3 ст. 65 Закону, 

Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України направлено подання до міської ради про призначення службового 

розслідування за фактом корупційного правопорушення, вчиненого начальником відділу 

інвестицій департаменту економічного розвитку Кам’янської міської ради Ванчуком Денисом 

Валерійовичем. За наслідками перевірки встановлено, що Адміністрацією міської ради 

службового розслідування проведено не було, Ванчука Д.В. вчасно з посади не звільнено. 

1.6 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,  

ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 
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Алгоритм документування 
адміністративного правопорушення за 

фактом невживання заходів щодо протидії 
корупції 

 

Нормативна база: 

ст. 65 ЗУ «Про запобігання корупції» 

Відповідальність: 

 ч. 1 ст. 172-9 КУпАП  

Виявлення: 

Отримання інформації щодо можливого правопорушення. 

 

Попереднє встановлення належності посадової особи, яка не вжила заходів з 

протидії корупції, до суб’єкта відповідальності за даний вид адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

 

Реєстрація: 

Відповідно до вимог, встановлених для реєстрації вхідної кореспонденції, 

особистих рапортів працівників, матеріалів, виділених із кримінального 

провадження та ін. 
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Отримання документів, які 
підтверджують або спростовують 

склад правопорушення 

Запит на інформацію до місця роботи посадової особи державного органу або 

органу місцевого самоврядування на отримання документів, що підтверджують 

прийняття на посаду (обрання), складання присяги, посадові обов’язки та 

повноваження, відомості щодо перебування у відпустках, відрядженнях, на 

лікарняному у певні періоди (за необхідності) та інші документи, необхідні для 

об’єктивного розгляду матеріалу. 

Запити до інших установ з інших питань, що мають значення під час збирання  

матеріалу та для складення протоколу. 

Запит на інформацію до державних, публічних, приватних підприємств, установ, 

організацій на отримання документів, що підтверджують порушення вимог за фактом 

невживання заходів щодо протидії корупції.  
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Опитування 

Опитування особи, щодо якої проводиться перевірка про факт 

порушення вимог стосовно невживання заходів щодо протидії корупції, 

ставлення особи до вчиненого правопорушення, інші додаткові питання, 

необхідні для об’єктивного розгляду адміністративного матеріалу.  

Опитування інших осіб, що можуть володіти інформацією, необхідною 

для об’єктивного розгляду матеріалу та складення протоколу (особи, які 

діяли за дорученням, нотаріуси, експерти, державні реєстратори, працівники 

сервісних центрів та ін.). 

Опитування посадових осіб, які мають відношення до вчиненого 

правопорушення. 
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Складання проекту протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, 

відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 172-9 

КУпАП, узгодження проекту протоколу з 

профільним підрозділом прокуратури 

Технічне оформлення протоколу згідно з вимогами, 

встановленими інструкцією.  

Направлення проекту протоколу разом із матеріалами перевірки 

до прокуратури для погодження. 
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Вручення протоколу 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

Протокол про адміністративне правопорушення 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 

уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської організації чи 

органу громадського самоврядування.  

 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 

складається у двох екземплярах, один із яких під розписку вручається особі, яка 

притягується до адміністративної відповідальності. 
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Вручення протоколу 

Вручення протоколу 

шляхом самостійного 

ознайомлення 

правопорушника із 

текстом  

протоколу, надання 

пояснень із приводу 

фактів, викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу та  

отримання його копії. 

Вручення протоколу 

шляхом зачитування 

співробітником, 

який склав протокол, 

особі, щодо якої 

складено протокол, 

надання пояснень із 

приводу фактів, 

викладених у 

протоколі, підписання 

протоколу 

та отримання його 

копії. 

 

 

Вручення протоколу шляхом 

зачитування співробітником, 

який склав протокол, особі 

правопорушника у 

присутності не менш, як  

двох свідків, у разі якщо 

особа відмовляється від 

ознайомлення з протоколом, 

його підписання, отримання 

копії, надання пояснень 

(протокол зачитується у 

присутності свідків, 

підписується працівником та 

свідками). 
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Направлення до суду, інші дії після вручення протоколу  

 

Технічне оформлення протоколу та матеріалів. 

Повідомлення прокуратури про вручення протоколу, направлення копій 

матеріалів до прокуратури. 

Повідомлення за місцем роботи правопорушника про вручення останньому 

протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. 

За погодженням із прокуратурою, направлення до місцевого підрозділу 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України 

інформаційної картки форми – 1К про вручення протоколу про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією для внесення до загальнодержавних 

автоматизованих баз даних. 

Направлення до суду протоколу з матеріалами, оформленими належним 

чином. 
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Судовий розгляд  

Отримання судом протоколу і матеріалів, реєстрація. 

Автоматичний розподіл отриманого протоколу та матеріалів до нього на розгляд 

окремому судді. 

Прийняття справи до розгляду суддею. 

Судові слухання (засідання), винесення рішення. 

Направлення до органу, який склав протокол, інформаційної картки форми – 2К для 

обліку і перенаправлення до місцевих підрозділів департаменту інформаційно-аналітичної 

підтримки Національної поліції України та копії рішення суду. 

Направлення адміністративної справи до архіву суду (у разі відсутності 

апеляційного  оскарження рішення суду в установлений законом строк). 
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Дії після судового розгляду 

Облік отриманого рішення суду. 

Направлення інформаційної картки форми 2-К до місцевих підрозділів 

департаменту інформаційно-аналітичної підтримки  Національної поліції України.  

Направлення за місцем роботи правопорушника подання у порядку                  

ч. 3 ст. 65 ЗУ «Про запобігання корупції» (у разі визнання особи винною і 

притягнення до адміністративної відповідальності). 
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Григоренку 

77 77 77 
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