
ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. 

2. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві». 

3. Закон України «Про доступ до публічної інформації». 

4. Кодекс законів про працю України 

5. Кодекс адміністративного судочинства України. 

6. Цивільний процесуальний кодекс України. 

7. Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання 

та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

04.09.2013 № 706. 

8. Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про 

корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 (зі змінами). 

9. Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення 

вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що надходять до 

Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджений рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2017 № 1024, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 60/31512. 

10. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення 

11. Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 10 квітня 2018 року № 167/54/18 

“Про затвердженняПорядку надсилання електронних копій судових рішень 

щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, 

та щодо юридичних осіб, дояких застосовано заходи кримінально-правового 

характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення” 

12. Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання 

корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної 

програми, затверджений рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672 

13. Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року 

№ 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за 

№ 326/30194 

14 Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 

14.03.2019 № 184 «Про затвердження Антикорупційної програми Полтавської 

обласної державної адміністрації на 2019 -2020 роки» 
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