КОРУПЦІЙНІ

злочини

КОРУПЦІЙНИМ И вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312,
ЗЛОЧИНАМ И 3 1 3 , 320, 357, '410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання
• ------------------------- службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями
210, 354, 364, 364", 365', 368-369'' цього Кодексу (примітка до
статті 45 Кримінального кодексу).
Найбільш типові (розповсюджені) корупційні злочини, які
вчиняються «в державному секторі# згруповані у Розділі XVII
«Злочини у сфері службової" діяльності та професійної діяльності,
пов'язаної з наданням публічних послуг»: статті 364,368,3682,369,
а також злочини передбачені статтями 191,210.

СУБ'ЄКТАМИ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ В «ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ» Є:
- особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням
здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядуван
ня, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної
влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи кому
нальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані
з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-госпо
дарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повно
важенням, яким особа наділяється повноважним органом державної
влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом дер
жавного управління із спеціальним статусом, повноважним органом
чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом
або законом.
До державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному
фонді яких відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або стано
вить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу
на господарську діяльність такого підприємства.

-

особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про держав

ну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також
інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і за
ступники керівників органів державної влади, органів місцевого само
врядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

:

осот .
ЯКІ УАЙ МАЮ ТЬ
0С0БЛ И 80

служ бові

Й Щ ПО в*Д АЛ ЬН £
С ТА Н О ВИ Ш ?

1. Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Мі
ністрів України, перші заступники та заступники міністрів, члени
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голо
ва Державного комітету телебачення і радіомовлення України,
Голова Фонду державного майна України, його перший заступ
ник та заступники, члени Центральної виборчої комісії, народні
депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини, Директор Національного антикорупційного бюро Украї
ни, Генеральний прокурор України, його перший заступник та за
ступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники
та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду
України, його перший заступник, заступники та судді Верховного
Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники
та судді вищих спеціалізованих судів. Голова Національного бан
ку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради
національної безпеки і оборони України, його перший заступник
та заступники, Постійний Представник Президента України в Ав
тономній Республіці Крим, його перший заступник та заступники,
радники та помічники Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем'єр-міністра України;
2. особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про дер
жавну службу» належать до категорії «А»;
3. особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України «Про служ
бу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та
другої категорій посад в органах місцевого самоврядування.
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- є особи, зазначені у
пункті 1 частини першої
статті 3 Закону України
«Про запобігання
корупції».

