
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ТЕМА 2: Характеристика суб'єктів, 
які здійснюють заходи щодо 

запобігання та протидії корупції, їх 
права та обов'язки



Характеристика суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та 

протидії корупції їх права та обов’язки 







Уповноваженими особами Національного 

агентства є Голова та члени Національного 

агентства, а також уповноважені Національним 

агентством посадові особи

(стаття 13 Закону України «Про запобігання 

корупції»)



Повноваження членів Національного Агентства

(Стаття 7 Закону України «Про запобігання корупції»)



Національне антикорупційне 

бюро України

Державний правоохоронний орган, що 

забезпечує запобігання,попередження, 

виявлення, припинення, розслідування 

та розкриття корупційних 

правопорушень, віднесених до його 

підслідності

Протидіє кримінальним 

корупційним правопорушенням, 

які вчинені вищими посадовими 

особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та 

становлять загрозу національній 

безпеці

Утворюється Президентом 

України

Призначається та 

звільняється Президентом 

України 

Директор

Відбирається 

Конкурсною комісією



Повноваження Директора 
Національного антикорупційного бюро 

Несе відповідальність за 

діяльність Національного бюро

Вирішує питання про заохочення та накладення згідно з 

рішенням Дисциплінарної комісії Національного бюро 

дисциплінарних стягнень на працівник

Організовує роботу 

Національного бюро

Затверджує структуру та штатну 

чисельність центрального та 

територіальних управлінь

Видає у межах повноважень 

накази і розпорядження, дає 

доручення

Призначає на посади та звільняє з 

посад працівників

Затверджує перспективні, поточні 

та оперативні плани роботи

Має право бути присутнім на засіданнях Верховної 

Ради України, її комітетів, спеціальних та слідчих 

комісій, брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів 

України

Представляє Національне бюро у відносинах з іншими 

державними органами, органами місцевого 

самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також 

органами іноземних держав, міжнародними та 

іноземними організаціями

Звітує про діяльність Національного бюро



верховенства права 

законності

комплексного здійснення правових, політичних, соціально-

економічних, інформаційних та інших заходів

пріоритетності запобіжних заходів

невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування

участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного 

захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів

забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування 

збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням



Спеціально уповноважені 

суб’єкти у сфері протидії 

корупції



Національна рада 

з питань антикорупційної політики


