
Для ознайомлення працівників Управління Держпраці у Тернопільській області  

Корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією, за які 
передбачена кримінальна відповідальність 

 

Розділ XV «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН» 

Стаття 356. Самоправство 
Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, 

правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, 
якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським 
інтересам або інтересам власника, - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців. 

 
Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 

ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження 
1. Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння 

ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне 
знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних 
документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, 
вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, - 

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або 
вчинені щодо особливо важливих документів, штампів, печаток, - 

караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 

 
Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання 

підроблених документів, печаток, штампів, - 
 
караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. 
 

Розділ XVII  
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої 
неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою 
особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди 
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським 
інтересам, або інтересам юридичних осіб, - 

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або 
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 



2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до 
однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
Стаття 366. Службове підроблення 

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до 
офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів - 

караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот 
п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
Стаття 366-

1. Декларування недостовірної інформації 
Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування або умисне неподання 
суб’єктом декларування зазначеної декларації - 

караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, 
або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації 
стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від 
достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

 
Стаття 367. Службова недбалість 

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх 
службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним 
законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або 
інтересам окремих юридичних осіб, - 

карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох 
років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот 
п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. 

 
Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою 
1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так 

само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою 
особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи 
будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища - 

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох 
до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у 
значному розмірі, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 



3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна 
вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за 
попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - 

карається 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, з конфіскацією майна. 

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була 
неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо 
відповідальне становище, - 

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією 
майна. 

Примітка. 1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - така, що у двісті і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі - така, що у п’ятсот і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

 
Стаття 368-

2. Незаконне збагачення 
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у 

власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так 
само передача нею таких активів будь-якій іншій особі - 

караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 

2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, - 
караються  позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. 
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо 

відповідальне становище, - 
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 з конфіскацією майна. 
Примітка. 1. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від 

них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
2. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право 

власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення 
таких правочинів. 

 
Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі 

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само 
надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє 
чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи 
службового становища - 

караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той 
самий строк. 

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, - 
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до 

однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої. 
3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо неправомірна вигода 

надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою 
групою осіб, - 

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або 
без такої. 

4. Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода 
надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою 
групою осіб чи її учасником, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без 
такої. 

 
Стаття 369-

2. Зловживання впливом 



1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє 
(погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення 
особою, уповноваженою на виконання функцій держави, - 

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. 

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за 
вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи 
обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди - 

караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за 
вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з 
вимаганням такої вигоди, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. 
 

Стаття 370. Провокація підкупу 
1. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи 

надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім 
викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку чи 
одержав таку вигоду, - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до 
п'яти років, та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, - 
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від п'ятисот до 

семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 
 
Головний спеціаліст  
з питань протидії корупції                           А.Я. Смик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


