
Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення 

З набрання чинності Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», яким 

суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення визначено, зокрема, державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, посадових та службових осіб органів 

прокуратури, Служби безпеки України, митної служби, державної податкової служби, аудиторів, 

нотаріусів, експертів, арбітражних керуючих та інших. 

За вчинення корупційних правопорушень вищезазначені суб’єкти притягаються до 

кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності. Щодо 

порядку звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення, Закон визначає певні 

особливості. Так особа, щодо якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченої у 

вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання 

повноважень за посадою. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне 

корупційне  правопорушення, може бути відсторонена від виконання службових повноважень 

за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до 

закінчення розгляду справи судом. У разі закриття провадження у справі про адміністративне 

корупційне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного 

правопорушення, відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується 

середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням. Особи, яких 

притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні 

правопорушення, пов’язані з порушення обмежень, передбачених Законом, підлягають 

звільненню з відповідних посад у 3-денний строк з дня отримання органом державної влади, 

органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного 

судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом. 

Керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, 

установи, організації про звільнення особи з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності 

за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом, у 

3-денний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв 

постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та 

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби 

відповідно до Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які 

звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072. 

Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до 

відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що порівнюється до цієї 

діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не 

передбачено законом. 

 


