ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ"
1

Питання:

Що означає термін «реальний конфлікт інтересів» ?
1. неузгодженість між різними повноваженнями особи, що негативно впливає на
ефективність їх виконання, призводить до неналежної реалізації функцій держави або
місцевого самоврядування;
2. суперечність між приватним інтересом особи та її повноваженнями, що впливає на
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення
дій під час виконання повноважень;

Відповіді:

3. наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи
представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання
зазначених повноважень;
4. ситуація, за якої складається враження суперечності між приватним інтересом особи та її
службовими повноваженнями, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість
прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

2

Питання:

Вкажіть правильний перелік видів відповідальності, які згідно із Законом України
«Про запобігання корупції» можуть бути застосовані за корупційні правопорушення.
1. кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова;
2. кримінальна, адміністративна та/або дисциплінарна;

Відповіді:

3. кримінальна, адміністративна;
4. адміністративна, дисциплінарна та/або цивільно-правова.

3

Питання:

Вкажіть правильний повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції, визначений Законом України «Про запобігання корупції».
1. Національне антикорупційне
запобігання корупції;

Відповіді:

бюро України,

Національне

агентство

з

питань

2. органи прокуратури, Національної поліції , Національне антикорупційне бюро України,
Національне агентство з питань запобігання корупції;
3. органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України;
4. Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Національне
агентство з питань запобігання корупції.

4

Питання:

Вкажіть, яка з вказаних ситуацій не охоплюється терміном «корупція» ?
1. використання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, службових
повноважень з метою одержання неправомірної вигоди;
2. порушення службовою особою обов’язку повідомити про наявність реального чи
потенційного конфлікту інтересів;

Відповіді:

3. обіцянка неправомірної вигоди службовій особі з метою схилити цю особу до
протиправного використання наданих їй службових повноважень;
4. надання неправомірної вигоди третім особам на вимогу службової особи з метою схилити
цю особу до використання пов’язаних з її службовими повноваженнями можливостей.

5

Питання:

Вкажіть, на яку з вказаних категорій суб’єктів не поширюється дія Закону України
«Про запобігання корупції» ?

1. депутати місцевих рад;
2. посадові особи органів виконавчої влади іноземних держав;
Відповіді:

3. члени Кабінету Міністрів України;
4. посадові особи юридичних осіб публічного права, що не є державними органами.

6

Питання:

Відповіді:

7

Питання:

Вкажіть статус Національного агентства з питань запобігання корупції.

1.

консультативно-дорадчий орган з питань антикорупційної політики при Президентові
України;

2.

колегіальний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який
забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику;

3.

спеціально уповноважений орган з питань запобігання корупції, підпорядкований Раді
національної безпеки і оборони;

4.

орган судової гілки влади, відповідальний за кримінальне переслідування корупційних
злочинів.

Що з наведеного не належить до встановлених законом правил етичної поведінки осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
якими вони повинні керуватися при виконанні службових повноважень ?

1. регулярно, але не рідше одного разу на квартал подавати звіти щодо власної
доброчесності;

Відповіді:

2. уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або
поглядів;
3. утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать
закону;
4. бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

8

Питання:

Зазначте, яка із передбачених у Законі України «Про запобігання корупції» ознак
відрізняє корупційне правопорушення від правопорушення, пов’язаного з корупцією.

1. правопорушення вчинене особою, яка згідно із Законом України «Про запобігання
корупції» є уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;
Відповіді:

2. за правопорушення законом встановлено кримінальну відповідальність;
3. правопорушення є діянням, що містить ознаки корупції;
4. за правопорушення законом встановлено дисциплінарну та/або цивільно-правову
відповідальність.

9

Питання:

Який з перелічених заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів може бути
застосований у випадку, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру ?
1.

переведення особи на іншу посаду;

2.

усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі
в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів;

3.

перегляд обсягу службових повноважень;

Відповіді:

4.

10

Питання:

обмеження доступу до інформації.

Що з наведеного не належить до передбачених законом заходів щодо захисту осіб, які
надають допомогу в запобіганні і протидії корупції ?
1. обов’язок державних органів забезпечувати умови для повідомлень їх працівниками
про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою;
2. заборона притягнення до дисциплінарної відповідальності особи у зв’язку з
повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» іншою особою;

Відповіді:

3. можливість повідомлення працівником відповідного органу про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції» без зазначення авторства (анонімно);
4. виплата викривачу матеріальної винагороди у розмірі 50 % від розміру можливої
шкоди, заподіянню якої вдалося запобігти внаслідок його повідомлення про
правопорушення.

11

Питання:

Яке право надається особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у випадку наявності у неї сумнівів щодо можливості одержання нею
подарунка ?
1. прийняти подарунок без жодних застережень;
2. скласти акт про пропозицію подарунка та надати його безпосередньому керівнику;
3. прийняти подарунок з обов’язковим залученням свідків;
4. письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального
органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

12

Питання:

Яка з наведених особливостей здійснення заходів фінансового контролю застосовується
стосовно осіб, які займають посади в державних органах, що здійснюють оперативнорозшукову діяльність, і їх перебування на посадах становить державну таємницю ?
1. закон не встановлює жодних особливостей здійснення заходів фінансового контролю
для такої категорії осіб;
2. заходи фінансового контролю до зазначеної категорії осіб не застосовуються;

Відповіді:

3. вказані заходи організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття
належності таких осіб до зазначених органів у спеціально визначеному порядку;
4. зазначені особи подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, лише за запитом Національного агентства з
питань запобігання корупції

13

Питання:

Який з перелічених видів контролю щодо декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не передбачений Законом
України «Про запобігання корупції» ?
1. щодо правильності нарахування та сплати податків;
2. щодо своєчасності подання декларації;

Відповіді:

3. логічний та арифметичний контроль;
4. щодо правильності та повноти заповнення декларації.

14

Питання:

Які з перелічених відомостей згідно із Законом України «Про запобігання корупції»
належать до інформації з обмеженим доступом ?

Відповіді:

1.

щодо місця проживання фізичних осіб, зазначена у декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2.

про розміри, види благодійної та іншої допомоги, одержаної державними органами
від фізичних та юридичних осіб;

3.

про розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з
бюджету особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;

4. про конфлікт інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, та заходи з його врегулювання.

15

Питання:

Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення члену Національного агентства з питань запобігання
корупції ?
1. прокурор;
2. прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Відповіді:

3. Генеральний прокурор України або виконувач обов’язків Генерального прокурора
України;
4. детектив Національного антикорупційного бюро України.

16

Питання:

Зазначте, що з наведеного належить до гарантій незалежності Національного агентства
з питань запобігання корупції ?
1. прозорість його діяльності;
2. спеціальний статус Національного агентства з питань запобігання корупції;
3. особливий порядок відбору, призначення та припинення повноважень членів
Національного агентства;
4. усі відповіді є правильними.

17

Питання:

Вкажіть, яким з наведених повноважень не наділене Національне агентство з питань
запобігання корупції.
1. організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;

Відповіді:

2. здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань
етичної поведінки у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування;
3. формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів
нормативно-правових актів з цих питань;
4. здійснення досудового розслідування кримінальних корупційних правопорушень.

18

Питання:

Відповіді:

Визначте випадки, в яких Національне агентство з питань запобігання корупції вносить
керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації обов’язковий до
виконання припис.
1.

у разі необхідності одержання інформації про стан реалізації антикорупційних
заходів;

2.

з метою надання методичної допомоги щодо виявлення корупційних ризиків;

3.

у випадках виявлення порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції» щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, іншого порушення зазначеного Закону;

4.

з метою залучення працівників відповідного органу, підприємства, установи,
організації до виконання окремих робіт.

19

Питання:

Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного агентства з питань
запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією ?
1. звернутися до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з
обґрунтованим висновком;
2. поінформувати Генерального прокурора України;

Відповіді:

3. скласти протокол про таке правопорушення, який направляється до суду згідно з
рішенням Національного агентства;
4. внести подання до суду щодо необхідності складення протоколу про таке
правопорушення.

20

Питання:

Зазначте, у якому з перелічених випадків Національне агентство з питань запобігання
корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає його спеціально
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції .
1. у випадку виявлення ознак іншого кримінального корупційного правопорушення;
2. у разі наявності зауважень щодо виявлення та усунення корупційних ризиків;

Відповіді:

3. у разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією;
4. у випадку необхідності одержання інформації від відповідних суб’єктів про стан
роботи у сфері протидії корупції.

21

Питання:

Вкажіть строк надання державними органами та органами місцевого самоврядування,
фізичними та юридичними особами запитуваних документів чи інформації
Національному агентству з питань запобігання корупції.
1. 5 робочих днів з дня одержання запиту;

Відповіді:

2. 20 робочих днів з дня направлення запиту;
3. 30 календарних днів з дня одержання запиту;
4. 10 робочих днів з дня одержання запиту.

22

Питання:

На кого з перелічених суб’єктів покладається обов’язок перевірки факту подання
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, державним службовцем ?
1. Національне агентство з питань запобігання корупції;
2. орган, в якому працює державний службовець;

Відповіді:

3. Національне агентство з питань державної служби;
4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

23

Питання:

Який з перелічених подарунків дозволяється одержувати особі, уповноваженій на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування ?
1. подарунок від колишнього партнера по бізнесу вартістю 5 мінімальних заробітних
плат на момент одержання, який відповідає загальновизнаним уявленням про
гостинність, та не пов’язаний з виконанням особою функцій держави або місцевого
самоврядування;
2. подарунок від близької особи вартістю 10 мінімальних заробітних плат на момент
одержання, який відповідає загальновизнаним уявленням про гостинність, та не
пов’язаний з виконанням особою функцій держави або місцевого самоврядування;
3. подарунок вартістю 3 мінімальних заробітних плати на момент одержання, від
колективу підлеглих працівників;
4. подарунок, вартістю 2 мінімальних заробітних плати на момент одержання, який
дарується особі у зв’язку із здійсненням нею діяльності, пов’язаної із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування

24

Питання:

Який порядок підготовки, затвердження та оприлюднення щорічного звіту про
діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції ?
1. готується Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджується
Кабінетом Міністрів України та оприлюднюється на Урядовому порталі;
2. готується Громадською радою при Національному агентстві з питань запобігання
корупції, затверджується агентством та оприлюднюється на офіційному веб-сайті
агентства;

Відповіді:

3. готується та затверджується Національним агентством з питань запобігання
корупції, оприлюднюється на його офіційному веб-сайті;
4. готується Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджується
Громадською радою при агентстві та оприлюднюється на офіційному веб-сайті
агентства.

25

Питання:

Що з наведеного не належить до заходів фінансового контролю, передбачених Законом
України «Про запобігання корупції» ?
1. перевірка на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування;
2. моніторинг способу життя суб’єктів декларування;

Відповіді:

3. перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування;
4. інформування про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

26

Питання:

Яким з наведених суб’єктів
(Антикорупційна стратегія) ?

визначаються

засади

антикорупційної

політики

1. Президентом України;
Відповіді:

2. Кабінетом Міністрів України;
3. Радою національної безпеки і оборони України;
4. Верховною Радою України.

27

Питання:

Що покладається в основу Антикорупційної стратегії?
1. стан висвітлення тематики щодо стану економіки в засобах масової інформації;
2. статистичні показники щодо обсягів обороту роздрібної торгівлі;

Відповіді:

3. статистичні показники щодо динаміки притягнення осіб до адміністративної
відповідальності;
4. аналіз ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої
антикорупційної стратегії.

28

Питання:

Шляхом виконання якого акта (документу) реалізується Антикорупційна стратегія ?
1. окремого закону, який вноситься на розгляд Верховної Ради України Кабінетом
Міністрів України;

Відповіді:

2. державної програми, яка розробляється Національним агентством з питань
запобігання корупції та затверджується Кабінетом Міністрів України;
3. спеціальні акти чи документи з цього питання не приймаються;
4. плану дій, який затверджується одночасно з Антикорупційною стратегією та є
додатком до неї.

29

Питання:

Вкажіть, для якої з перелічених груп органів законом не передбачено обов’язкової
наявності антикорупційних програм ?

1. центральні органи виконавчої влади;
Відповіді:

2. обласні ради;
3. районні державні адміністрації;
4. обласні державні адміністрації.

30

Питання:

Вкажіть алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди
або подарунка, прийняття якого заборонено законом.
1. відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила
пропозицію; залучити свідків; письмово повідомити про пропозицію керівника та
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

Відповіді:

2. прийняти вигоду або подарунок; ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
повідомити про це керівника та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції;
3. прийняти вигоду або подарунок; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила
пропозицію; залучити свідків; передати його спеціально уповноваженим суб’єктам
у сфері протидії корупції;
4. відмовитися від пропозиції та попередити особу, яка зробила пропозицію, про
можливу відповідальність.

31

Питання:

Які подарунки, незалежно від розміру, заборонено одержувати особам, уповноваженим
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
1. подарунки у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також подарунки
від підпорядкованих осіб;

Відповіді:

2. будь-які подарунки незалежно від мотивів надання подарунка та особи
дарувальника;
3. подарунки державі, територіальній громаді, державним або комунальним
підприємствам, установам чи організаціям;
4. загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи,
премії, бонуси.

32

Питання:

У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної роботи осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з
іншими видами діяльності ?
1. у забороні займатися діяльністю на громадських засадах;
2. у забороні здійснювати благодійну діяльність;

Відповіді:

3. у забороні займатися іншою оплачуваною діяльністю, підприємницькою діяльністю
та входити до складу виконавчих, контрольних чи наглядових органів юридичних
осіб, що мають на меті одержання прибутку;
4. у забороні брати участь в загальних зборах підприємства або організації, що має на
меті одержання прибутку.

33

Питання:

На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона займатися іншою, крім
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оплачуваною діяльністю ?
1. суддівська практика із спорту;
2. адвокатська діяльність;

Відповіді:

3. аудиторська діяльність;
4. професійна оціночна діяльність.

34

Питання:

Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припинення ними
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування ?

1. набувати протягом року з дня припинення відповідної діяльності у власність будьякі корпоративні права;

Відповіді:

2. укладати протягом року з дня припинення відповідної діяльності трудові договори
з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями
щодо яких протягом останнього року перебування на службі здійснювали
повноваження з контролю, нагляду;
3. розголошувати інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових
повноважень;
4. представляти протягом року з дня припинення відповідної діяльності інтереси
будь-якої особи у справах, в яких іншою стороною є орган, в якому вони працювали
на момент припинення зазначеної діяльності.

35

Питання:

Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після припинення
особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого
самоврядування ?
1. протягом двох років;
2. протягом шести місяців;

Відповіді:

3. протягом одного року, крім безстрокового обмеження щодо розголошення або
використання в інший спосіб у своїх інтересах інформації, яка стала відома у зв’язку
з виконанням службових повноважень;
4. протягом одного року, крім безстрокового обмеження представляти інтереси будьякої особи у справах, в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа,
організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення відповідної
діяльності.

36

Питання:

В якій з описаних нижче ситуацій є порушення обмеження щодо прямого
підпорядкування близьких осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування ?
1. батько займає посаду голови районної державної адміністрації, а його донька –
начальника відділу в цій же районній державній адміністрації, роботу якого курує
один із заступників голови адміністрації ;
2. рідні брати є відповідно міським головою та секретарем міської ради цього ж міста;

Відповіді:

3. свекруха та невістка є відповідно сільським головою та бухгалтером цієї ж сільської
ради, при цьому сільський голова повністю контролює роботу бухгалтера;
4. чоловік працює директором департаменту міністерства, а дружина – заступником
керівника управління, які є самостійними структурними підрозділами і не
управляються та не координуються один одним

37

Питання:

Який строк надається близьким особам, уповноваженим на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, які опинились в умовах прямого
підпорядкування, для самостійного усунення такої ситуації ?
1. 30 днів;
2. такого строку не надається;

Відповіді:

3. 60 днів;
4. 15 днів.

38

Питання:

Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом строк добровільно
такі обставини не усунуто ?

1. до обох осіб застосовується звільнення;
2. застосовується переведення, яке усуває пряме підпорядкування, а у випадку
неможливості переведення – звільнення підпорядкованої близької особи;
Відповіді:

3. обидві особи продовжують працювати в умовах прямого підпорядкування до
самостійного усунення відносин прямого підпорядкування;
4. до обох осіб застосовується дисциплінарне стягнення у виді позбавлення права
займати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування строком до 1 року.

39

Питання:

В який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визначений законом орган про
наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів ?
1. протягом 10 календарних днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна була
дізнатися про наявність конфлікту інтересів;
2. законом не передбачено такого обов’язку;

Відповіді:

3. протягом 5 робочих днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися
про наявність конфлікту інтересів;
4. не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна
була дізнатися про наявність конфлікту інтересів.

40

Питання:

Вкажіть алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від підлеглої
особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначення/звільнення, про
наявність у неї реального конфлікту інтересів.
1. протягом 5 робочих днів після отримання повідомлення виносить підлеглій особі
попередження про неприпустимість зловживань при прийнятті рішень в умовах
конфлікту інтересів;

Відповіді:

2. протягом 30 календарних днів надсилає повідомлення до Національного агентства
з питань запобігання корупції, після роз’яснення від якого вирішує питання про
врегулювання конфлікту інтересів;
3. протягом 2 робочих днів після отримання повідомлення приймає рішення щодо
врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу;
4. протягом 3 робочих днів приймає рішення про відсторонення підлеглої особи від
виконання службових повноважень до самостійного врегулювання нею конфлікту
інтересів.

41

Питання:

Вкажіть правильний порядок розгляду Національним агентством з питань запобігання
корупції повідомлення особи про наявний у неї потенційний конфлікт інтересів.
1. агентство протягом 10 робочих днів приймає обов’язкове до виконання особою
рішення про врегулювання конфлікту інтересів;
2. агентство упродовж 7 робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо
врегулювання конфлікту інтересів;

Відповіді:

3. агентство надсилає повідомлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері
протидії корупції для складання протоколу про правопорушення, пов’язане з
корупцією – неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів;
4. агентство бере повідомлення до уваги для аналізу ситуації без відповіді його автору.

42

Питання:

Які наслідки має прийняття службовою особою органу державної влади рішення в
умовах реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього перед
прийняттям рішення офіційного підтвердження Національного агентства з питань
запобігання корупції про відсутність конфлікту інтересів у даному випадку ?

1. вказана обставина є такою, що пом'якшує відповідальність особи за прийняття
рішення в умовах конфлікту інтересів ;
2. вказана обставина жодним чином не впливає на притягнення особи до
відповідальності за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів ;
Відповіді:

3. вказана обставина є такою, що обтяжує відповідальність особи за прийняття рішення
в умовах конфлікту інтересів;
4. така особа звільняється від відповідальності за прийняття рішення в умовах
конфлікту інтересів.

43

Питання:

Зазначте, який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього
врегулювання конфлікту інтересів.
1. переведення особи на іншу посаду;
2. самостійне позбавлення особою приватного інтересу, у зв’язку з яким виник
конфлікт інтересів;

Відповіді:

3. обмеження доступу особи до певної інформації;
4. усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі
в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів.

44

Питання:

За сукупності яких умов конфлікт інтересів врегульовується шляхом усунення особи від
виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті
?
1. конфлікт інтересів не має постійного характеру та наявна можливість залучення до
прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників;
2. конфлікт інтересів не має постійного характеру, особа відмовляється від
переведення на іншу посаду;

Відповіді:

3. конфлікт інтересів носить постійний характер, особа відмовляється врегулювати
конфлікт інтересів самостійно та неможливо застосувати зовнішній контроль за
здійсненням нею повноважень ;
4. конфлікт інтересів є виключно потенційним та не має постійного характеру.

45

Питання:

Вкажіть суб’єктів прийняття рішення про обмеження доступу до інформації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як заходу
врегулювання конфлікту інтересів .
1. керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, або будь-яка особа, яка
займає вищу посаду від займаної особою, у якої виник конфлікт інтересів;
2. керівник органу або керівник структурного підрозділу, в якому працює особа;

Відповіді:

3. керівник органу, помічник керівника органу, керівник структурного підрозділу, в
якому працює особа;
4. заступник керівника органу, помічник керівника органу, радник керівника органу,
заступник керівника структурного підрозділу, в якому працює особа.

46

Питання:

Виберіть, яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулювання
конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації.
1. конфлікт інтересів має постійний характер;

Відповіді:

2. можливість продовження належного виконання особою повноважень на посаді за
умови такого обмеження;
3. можливість доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику;
4. відсутні підстави для переведення особи на іншу посаду.

47

Питання:

Визначте, яка з наведених обставин перешкоджає прийняттю рішення про
врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових повноважень
особи, у якої виник конфлікт інтересів.

1. конфлікт інтересів пов’язаний з конкретними повноваженнями особи;

Відповіді:

2. в органі наявні працівники, яких можливо наділити окремими службовими
повноваженнями, які виконує особа з конфліктом інтересів;
3. конфлікт інтересів не має постійного характеру;
4. перерозподіл повноважень не впливає на можливість виконання особою службових
завдань.

48

Питання:

Оберіть, який з засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підлягає
застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обмеження її
доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави
для її переведення на іншу посаду або звільнення.
1. самостійне позбавлення особою приватного інтересу, у зв’язку з яким виник
конфлікт інтересів;

Відповіді:

2. відпустка особи без збереження заробітної плати;
3. передача в управління корпоративних прав;
4. здійснення повноважень під зовнішнім контролем.

49

Питання:

Визначте, яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовнішнього
контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів.
1. перевірка визначеним керівником органу працівником змісту проектів рішень, що
розробляються особою, з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;
2. виконання особою завдання у присутності визначеного керівником органу
працівника;

Відповіді:

3. участь уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання
корупції в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу;
4. оприлюднення прийнятого особою рішення, пов’язаного з наявним у неї
конфліктом інтересів.

50

Питання:

Встановіть, яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу посаду
особи з метою врегулювання конфлікту інтересів в її службовій діяльності.
1. конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер;
2. відсутні вакантні посади, які за своїми характеристиками відповідають особистим
та професійним якостям особи, в якої виник конфлікт інтересів;

Відповіді:

3. конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом усунення такої особи від
виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті,
обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій;
4. особа згодна на її переведення на нижчу посаду у зв’язку з наявним у неї
конфліктом інтересів.

51

Питання:

Визначте, за сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід
врегулювання конфлікту інтересів.
1. конфлікт інтересів у діяльності особи має тимчасовий характер і може бути
врегульований шляхом обмеження її доступу до інформації;
2. конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер та наявність дозволу
Національного агентства з питань запобігання корупції;

Відповіді:

3. конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер та особа одержала
офіційне підтвердження Національного агентства з питань запобігання корупції
про наявність у неї конфлікту інтересів;
4. конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер і не може бути
врегульований в інший спосіб, особа не згодна позбавлятися приватного інтересу з
метою врегулювання конфлікту інтересів.

52

Питання:

Вкажіть, в який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй підприємства
та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в центральний орган
виконавчої влади.
1. передача має бути здійснена на момент призначення;
2. протягом 30 днів після призначення;

Відповіді:

3. передача має бути здійснена на момент подання заяви про призначення;
4. протягом 60 днів після призначення.

53

Питання:

Зазначте категорію осіб, на користь яких заборонено передавати в управління
підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в органах
влади.
1. члени сім’ї особи, яка передає підприємства та корпоративні права;

Відповіді:

2. особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування;
3. фізичні особи-підприємці;
4. інститути спільного інвестування.

54

Питання:

Зазначте категорію осіб, з якими заборонено укладати договори про управління
підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на посади в
органах влади.
1. компанії з управління активами, в яких працюють члени сім’ї осіб, які передають
підприємства та корпоративні права;
2. особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування;

Відповіді:

3. суб’єкти підприємницької діяльності, в яких не працюють члени сім’ї осіб, які
передають підприємства та корпоративні права;
4. інститути спільного інвестування, в яких не працюють близькі особи осіб, які
передають підприємства та корпоративні права.

55

Питання:

Вкажіть, який порядок інформування Національного агентства з питань запобігання
корупції про передачу особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, в управління підприємств або корпоративних прав.
1. в 30-денний термін після передачі в письмовій формі із наданням копії укладеного
договору;
2. законодавство не передбачає обов’язку такого інформування;

Відповіді:

3. в 7-денний термін після передачі в письмовій формі;
4. в 1-денний термін після передачі в письмовій формі із наданням нотаріально
засвідченої копії укладеного договору.

56

Питання:

Зазначте, в чиїх інтересах зобов’язані діяти особи, уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, представляючи державу чи територіальну
громаду.
1. у власних приватних інтересах;
2. в інтересах органу, в якому вони працюють;

Відповіді:

3. в інтересах політичної партії, членами якої вони є;
4. в інтересах держави чи територіальної громади відповідно.

57

Питання:

Вкажіть, яка з наведених вимог не є складовою передбачених Законом України «Про
запобігання корупції» правил щодо політичної нейтральності осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при виконанні своїх
службових повноважень.

1. уникати демонстрації власних політичних переконань або поглядів;
2. не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх
осередків;
Відповіді:

3. спілкуватися з представниками керівних органів політичних партій в процесі
прийняття рішень;
4. не використовувати службові повноваження в інтересах окремих політиків.

58

Питання:

Зазначте категорію осіб, на яку не поширюються вимоги закону щодо політично
нейтральної поведінки.
1. державні службовці, які займають посади державної служби категорії «А»;

Відповіді:

2. члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
3. посадові та службові особи органів прокуратури;
4. виборні особи та особи, які обіймають політичні посади.

59

Питання:

Вкажіть, які з вказаних правил етичної поведінки порушує посадова особа, яка, з огляду
на особисте негативне ставлення, в максимально тривалі строки розглядає документи
безробітних громадян, в той час як оперативно опрацьовує документи всіх інших
категорій осіб.
1. щодо політичної нейтральності;

Відповіді:

2. щодо неупередженості;
3. щодо нерозголошення інформації;
4. щодо утримання від виконання незаконних доручень.

60

Питання:

Яким чином особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, зобов’язана згідно із Законом України «Про запобігання корупції»
відреагувати на незаконне доручення керівництва ?
1. утриматися від виконання доручення та негайно в письмовій формі повідомити
керівника органу;

Відповіді:

2. виконати доручення та попередити керівника про небажання виконувати подібні
доручення в подальшому;
3. виконати доручення та поінформувати трудовий колектив органу;
4. підлеглий не
виконувати їх.

61

Питання:

зобов’язаний оцінювати доручення керівництва, а

повинен

Вкажіть правильний перелік випадків обов’язкового подання декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
1. при вступі на службу та двічі на рік під час проходження служби;
2. щорічно під час проходження служби та у разі встановлення за результатами
моніторингу способу життя невідповідності рівня життя суб’єкта декларування
задекларованим ним майну і доходам;

Відповіді:

3. при вступі на службу, щорічно під час проходження служби, при припиненні
служби та наступного року після припинення служби;
4. при вступі на службу, протягом першого року перебування на службі та при
припиненні служби.

62

Питання:

Який орган, згідно із Законом України «Про запобігання корупції», уповноважений
здійснювати логічний та арифметичний контроль, а також повну перевірку декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ?
1. Рахункова палата;
2. Національне агентство з питань запобігання корупції;

Відповіді:

3. Державна фінансова інспекція;
4. Національне агентство України з питань державної служби.

63

Питання:

Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави
або місцевого самоврядування, передбачає Закон України «Про запобігання корупції» ?
1. надання паперової форми декларації до Національного агентства з питань
запобігання корупції;

Відповіді:

2. шляхом заповнення на офіційному веб-сайті органу, в якому працює суб’єкт
декларування;
3. надання паперової форми декларації до кадрового підрозділу;
4. шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції.

64

Питання:

Оберіть вірний варіант щодо можливості виправлення помилок у поданій декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
які суб’єкт декларування виявив самостійно.
1. суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію упродовж семи днів
після подання декларації ;
2. суб’єктам декларування забороняється подавати вправлену декларацію чи
виправляти помилки в поданих деклараціях;

Відповіді:

3. суб’єкт декларування може подавати виправлені декларації в будь-який час та в
будь-якій кількості;
4. суб’єкт декларування має право виправити помилки у поданій декларації упродовж
6 місяців з дня подання декларації.

65

Питання:

Зазначте, яким чином виявлення недостовірних відомостей в декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, впливає
на обов’язок суб’єкта декларування щодо виправлення таких відомостей
1.

це не потребує вчинення жодних дій з боку суб’єкта декларування ;

2. в такому випадку суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію
з достовірними відомостями;
Відповіді:

3. Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує такому суб’єкту
декларування внести достовірні відомості в подану декларацію, який розглядає таку
пропозицію на власний розсуд;
4. Національне агентство з питань запобігання корупції самостійно вносить достовірні
відомості у відповідну декларацію.

66

Питання:

Яким чином в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, відображаються відомості про роботу за сумісництвом ?
1. декларується лише факт виконання роботи за сумісництвом без подальшої
деталізації;
2. вказані відомості не підлягають декларуванню;

Відповіді:

3. вказується інформація про посаду чи роботу (оплачувану чи ні), інформація про
особу, в якої (якій) працює (працював) суб’єкт декларування (назва/прізвище, ім’я,
по батькові, код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців/реєстраційний номер облікової картки платника податків
4. вказується виключно інформація про посаду чи роботу (оплачувану чи ні).

67

Питання:

Цінне рухоме майно якої вартості підлягає відображенню в декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо
права на таке майно набуто після подання першої декларації відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції» ?

1. понад 100 встановлених на 1 січня звітного року мінімальних заробітних плат , а
транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми – незалежно від їх вартості
;

Відповіді:

2. 25 встановлених на 1 січня звітного року мінімальних заробітних плат і більше, а
транспортні засоби, інші самохідні машини і механізми та ювелірні вироби –
незалежно від їх вартості;
3. 10 мінімальних заробітних плат, встановлених на момент набуття майна у власність
або користування;
4. 1 мільйон гривень і більше, а транспортні засоби та інші самохідні машини і
механізми, а також культурні цінності – незалежно від вартості.

68

Питання:

Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції» ?
1. оприлюднення декларацій не передбачено;
2. оприлюднення декларацій лише керівників державних органів, органів місцевого
самоврядування на офіційних веб-сайтах відповідних органів;

Відповіді:

3. оприлюднення усіх декларацій в офіційних друкованих виданнях;
4. відкритий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

69

Питання:

Вкажіть, які з перелічених відомостей є інформацією з обмеженим доступом та не
підлягають відображенню у відкритому доступі до декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
1. розмір доходів;
2. місцезнаходження об’єктів;

Відповіді:

3. марки й моделі транспортних засобів;
4. види цінних паперів.

70

Питання:

Зазначте, протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному
державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування.
1. протягом одного року з моменту внесення в реєстр;
2. вся інформація зберігається безстроково;

Відповіді:

3. упродовж всього часу виконання особою функцій держави або місцевого
самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання
зазначених функцій, крім останньої декларації, яка зберігається безстроково;
4. упродовж всього часу виконання особою функцій держави або місцевого
самоврядування, а також упродовж десяти років після припинення виконання
зазначених функцій.

71

Питання:

Які з перелічених відомостей не підлягають обов’язковому відображенню у декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ?
1. відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі,
що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї;
2. відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;
3. інформація щодо найменування контрагента у правочинах, вчинених у звітному
періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникло право власності на
нерухоме майно;

4. відомості про отримані подарунки у вигляді грошових коштів, якщо розмір таких
подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує
п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.
72

Питання:

Протягом якого строку здійснюється повна перевірка декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ?
1. протягом 3 днів через 1 рік з моменту подання декларації;
2. упродовж 120 робочих днів з дня завершення логічного та арифметичного
контролю декларації;

Відповіді:

3. законодавство не передбачає такої перевірки декларацій;
4. у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років
після припинення такої діяльності.

73

Питання:

Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для обов’язкового
проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.
1. виявлення у декларації
арифметичного контролю;

Відповіді:

невідповідностей

за

результатами

логічного

та

2. декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне або особливо
відповідальне становище, або суб’єктом декларування, який відповідно до
затвердженого Національним агентством з питань запобігання корупції переліку
займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків;
3. несвоєчасне подання декларації;
4. член сім’ї суб’єкта декларування відмовився надати інформацію для заповнення
декларації.

74

Питання:

Яка відповідальність передбачена за подання у декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних
відомостей якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250
мінімальних заробітних плат?
1. кримінальна;
2. матеріальна;

Відповіді:

3. адміністративна;
4. цивільно-правова.

75

Питання:

Визначте мету здійснення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
1. встановлення відповідності рівня життя таких осіб наявним у них та членів їх сім’ї
майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

Відповіді:

2. визначення середнього показника рівня життя осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування;
3. перевірка своєчасності подання особою декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
4. дослідження питання чи достатнім є рівень оплати праці осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

76

Питання:

Визначте, який орган уповноважений здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів
декларування.

1. Національне агентство з питань запобігання корупції;
Відповіді:

2. Міністерство фінансів України;
3. Міністерство юстиції України;
4. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики.

77

Питання:

Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана
повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття нею або
членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента.
1. законодавство не передбачає обов’язку щодо такого повідомлення;
2. 3 місяці;

Відповіді:

3. 1 рік;
4. 10 днів.

78

Питання:

Зазначте, про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зобов’язані
повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції.
1. отримання виграшу на суму понад 1 тис.. грн.;
2. здійснення видатків, що в 3 і більше разів перевищує задекларований дохід за
попередній рік;

Відповіді:

3. отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних
заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року;
4. законодавство не передбачає обов’язку щодо такого повідомлення.

79

Питання:

Вкажіть строк, протягом якого посадова особа органу державної влади зобов’язана
повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у
своєму майновому стані.
1. 10 днів з моменту отримання відповідного доходу чи придбання відповідного майна;
2. законодавство не передбачає обов’язку щодо такого повідомлення;

Відповіді:

3. 1 рік з моменту отримання відповідного доходу чи придбання відповідного майна;
4. 3 місяці з моменту подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.

80

Питання:

Оберіть правильне визначення особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії
корупції (викривач)
1. особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною,
повідомляє про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»
іншою особою;

Відповіді:

2. особа, яка інформує про свої підозри порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою з метою дізнатися чи є інформація
достовірною;
3. особа, до кола посадових обов’язків якої входить викриття фактів корупції;
4. працівник правоохоронного органу, якому повідомляють про виявлені факти
корупції.

81

Питання:

Визначте обов’язкову умову, за якої анонімне повідомлення працівника органу про
порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншим працівником
цього ж органу підлягає розгляду.
1. наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи, містить фактичні
дані, які можуть бути перевірені;

Відповіді:

2. такі анонімні повідомлення не підлягають розгляду;
3. повідомлення складене за формою, визначеною Національним агентством з питань
запобігання корупції;

4. анонімне
повідомлення
правопорушення.
82

Питання:

стосується

лише

кримінального

корупційного

Вкажіть терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог Закону
України «Про запобігання корупції».
1. упродовж 5 днів від дня отримання;

Відповіді:

2. не більше 15 днів від дня отримання з можливістю продовження строку до 30 днів
від дня отримання;
3. не менше 30 днів від дня отримання;
4. законодавством не визначені терміни розгляду таких повідомлень.

83

Питання:

Суб’єктами проведення обов’язкової антикорупційної експертизи є:
1. Міністерство юстиції України та комітет Верховної Ради України, до предмета
відання якого належить питання боротьби з корупцією;
2. Національне агентство з питань запобігання корупції та комітет Верховної Ради
України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією;

Відповіді:

3. Міністерство юстиції України та Національне агентство з питань запобігання
корупції;
4. Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне агентство з
питань державної служби.

84

Питання:

Щодо яких актів та проектів актів Міністерство юстиції України проводить обов’язкову
антикорупційну експертизу ?
1. усіх законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними
депутатами України; законів України згідно із затвердженим Міністерством юстиції
планом;

Відповіді:

2. проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів
України; чинних законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України
згідно із затвердженим Міністерством юстиції планом; актів державних органів під
час їх державної реєстрації;
3. проектів усіх актів центральних органів виконавчої влади;
4. законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів
України; усіх чинних актів Кабінету Міністрів України.

85

Питання:

Вкажіть, щодо яких актів Національне агентство з питань запобігання корупції може
проводити антикорупційну експертизу за власною ініціативою:
1. проектів будь-яких нормативно-правових актів;
2. проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради
України або Кабінету Міністрів України;

Відповіді:

3. лише проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради
України;
4. лише проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету
Міністрів України.

86

Питання:

Зазначте результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому
оприлюдненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
1. будь-якої антикорупційної експертизи;
2. експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету
Міністрів України;

Відповіді:

3. експертизи, що здійснюється Міністерством юстиції України;
4. експертизи чинних нормативно-правових актів у разі виявлення факторів, що
сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

87

Питання:

Вкажіть, щодо яких груп кандидатів на посади не проводиться спеціальна перевірка.
1.

особи, які вперше приймаються на державну службу в міністерства на посади
державної служби категорії «Б»;

2.

кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України,
кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та на посади сільських, селищних, міських голів;

3.

кандидати на посади прокурорів (крім переведення);

4.

кандидати на посаду суддів вперше.

Відповіді:

88

Питання:

Відповіді:

89

Питання:

Відповіді:

90

Питання:

Відповіді:

91

Питання:

Відповіді:

92

Питання:

Вкажіть, який з блоків інформації не є предметом спеціальної перевірки претендентів
на службу:
1.

відношення особи до військового обов’язку;

2.

наявність в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний
згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади;

3.

наявність судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу
притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні
правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;;

4.

попередній досвід роботи за фахом.

Зазначте, який з перелічених документів не подається для проведення спеціальної
перевірки.
1.

копія паспорта громадянина України;

2.

довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

3.

медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством
охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в
психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

4.

копія трудової книжки.

Зазначте, на яку з вказаних посадових осіб покладається організація проведення
спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду члена Рахункової палати.
1.

Глава Адміністрації Президента України;

2.

Міністр Кабінету Міністрів України;

3.

Прем’єр-міністр України;

4.

Керівник Апарату Верховної Ради України.

Вкажіть органи, які проводять спеціальну перевірку щодо відомостей про притягнення
особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення.
1.

Міністерство юстиції України та Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку;

2.

Національна поліція і Державна судова адміністрація України;

3.

Служба безпеки України;

4.

Міністерство охорони здоров’я України.

Вкажіть результати спеціальної перевірки, які є підставами для відмови особі у
призначенні на посаду.

Відповіді:
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1.

встановлення факту недостатнього рівня знань і здібностей для належного
виконання службових обов’язків;

2.

встановлення меншого у порівнянні з іншими претендентами на посаду досвіду
роботи за фахом;

3.

встановлення факту притягнення
попереднім місцем роботи;

4.

встановлення відомостей про претендента на посаду, які не відповідають
встановленим законодавством вимогам для зайняття посади; встановлення факту
подання претендентом на посаду підроблених документів або неправдивих
відомостей.

до дисциплінарної

відповідальності за

На який орган Законом України «Про запобігання корупції» покладено повноваження
ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення ?
1.

Міністерство юстиції України;

2.

Міністерство внутрішніх справ України;

3.

Національне антикорупційне бюро;

4.

Національне агентство з питань запобігання корупції.

Оберіть варіант, який включає всі категорії осіб, відомості про яких включаються до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення ?
1.

особи, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або
цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, а також юридичні особи, притягнуті до
адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення;

2.

особи, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також юридичні
особи, притягнуті до цивільно-правової відповідальності за корупційні
правопорушення;

3.

особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також
юридичні особи, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у
зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення;

4.

про осіб яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або
цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано
заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного
правопорушення.

На основі якої інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення, вносяться відомості про осіб, притягнутих
до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення ?
1.

завірених в установленому порядку паперових копій рішень суду, які надходять
від судів;

2.

повідомлень в засобах масової інформації;

3.

електронних копій рішень суду, які набрали законної сили, з Єдиного державного
реєстру судових рішень, які надходять від Державної судової адміністрації;

4.

повідомлень громадян та юридичних осіб.

Вкажіть, на які з перелічених даних про фізичних осіб не поширюються правила щодо
відкритості для доступу відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення ?
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1.

склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

2.

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

3.

вид покарання (стягнення);

4.

прізвище, ім’я, по батькові;

Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’язковою є наявність
антикорупційної програми ?
1.

юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону
України «Про здійснення державних закупівель» незалежно від вартості закупівлі;

2.

усі юридичні особи приватного права ;

3.

юридичні особи, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками
процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних
закупівель", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт
дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень;

4.

юридичні особи, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону
України «Про здійснення державних закупівель» якщо вартість закупівлі товарів,
послуг дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.
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Для яких з перелічених державних та комунальних підприємств обов’язковою є
наявність антикорупційної програми ?
1.

лише підприємства, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону
України «Про здійснення державних закупівель» незалежно від вартості закупівлі;

2.

підприємства, де середньооблікова чисельність працюючих за звітний
(фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 мільйонів гривень;

3.

лише підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки
держави;
лише підприємства лісового господарства.

Відповіді:
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Яка з наведених обставин не є перешкодою для призначення особи відповідальною за
реалізацію антикорупційної програми (Уповноваженим) в юридичній особі, де
наявність такої особи є обов’язковою?
1. особа за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

Відповіді:

2. на особу раніше накладалося дисциплінарне стягнення у виді догани за порушення
правил етичної поведінки;
3. особа має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
4. особа за 2 роки до розгляду питання про призначення була звільнена з посади у
державному органі за порушення присяги.
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У якому випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності державного
службовця, який вчинив корупційне правопорушення, є обов’язковим ?
1.

у випадку подання спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції;

2.

у випадку звернення з відповідним клопотанням до керівника зборів трудового
колективу;

3.

якщо судом не застосовано до нього покарання у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування;

4.

законом не передбачено обов’язкового
відповідальності особи у такому випадку.

притягнення

до

дисциплінарної

Вкажіть, які види відповідальності фізичних осіб відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції» застосовуються за вчинення пов’язаних з корупцією
правопорушень.
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1.

кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна;

2.

адміністративна та дисциплінарна;

3.

кримінальна, адміністративна та дисциплінарна;

4.

кримінальна, цивільно-правова та дисциплінарна.

Зазначте вид відповідальності, який застосовується до юридичних осіб у випадках
вчинення їх уповноваженими особами від їх імені та в їх інтересах кримінальних
корупційних правопорушень.
1.

дисциплінарна відповідальність;

2.

адміністративна відповідальність;

3.

до юридичних осіб застосовуються заходи кримінально-правового характеру;

4.

адміністративна та дисциплінарна відповідальність.

Вкажіть який порядок відсторонення від виконання службових повноважень осіб, щодо
яких складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
1.

законодавство забороняє відсторонення таких осіб;

2.

керівник органу, в якому працює особа, зобов’язаний своїм наказом відсторонити
таку особу на строк не менше 2 місяців;

3.

такі особи підлягають негайному обов’язковому звільненню;

4.

керівник органу, в якому працює особа, вправі відсторонити таку особу до
закінчення розгляду справи судом.

Яке з описаних нижче діянь не належить до правопорушень, пов’язаних з корупцією ?
1.

службова особа не повідомила керівника про потенційний конфлікт інтересів;

2.
3.

державний службовець займається підприємницькою діяльністю;
службова особи прийняла неправомірну вигоду за сприяння у наданні в
користування приватній компанії земельної ділянки;
службова особа подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, на 10 днів пізніше від встановленого
законом строку.

4.
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Зазначте на яку з перелічених осіб не поширюється обов’язок щодо подання декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
1.

суддя;

2.

депутат сільської ради;

3.

Президент України;

4.

приватний нотаріус.

У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, зазначаються відомості про такі об’єкти нерухомості:
1.

тільки ті, що перебувають у власності суб’єкта декларування;

2.

перебували у власності суб’єкта декларування та членів його сім’ї, але були
відчужені ними за 3 роки до подання декларації;

3.

належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності,
або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування;

4.

належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності,
або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, за умови, що
відповідні права на ці об’єкти набуті у звітному періоді.
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Зазначте які дії має вчинити службова особа, яка отримала під час офіційного заходу
подарунок державі в особі органу, в якому вона працює
1.

залишити цей подарунок у своїй власності;

2.

передати такий подарунок близьким їй особам;

3.

передати такий подарунок Громадській раді при відповідному органі;

4.

передати такий подарунок відповідному органу.

Зазначте які з перелічених заходів заборонено застосовувати до осіб у зв’язку з їх
повідомленням про корупційне правопорушення з боку іншої особи
1.

заохочувати;

2.

пропонувати перейти на вищу посаду;

3.

залучати до виконання складних службових завдань;

4.

притягувати до дисциплінарної відповідальності.

Вкажіть яких заходів зобов’язаний вжити керівник органу у разі підтвердження
інформації щодо кримінального корупційного правопорушення з боку його заступника,
викладеної в анонімному зверненні працівників трудового колективу органу
1.

поінформувати Службу безпеки України;

2.

проігнорувати результати розгляду звернення ;

3.

здійснити заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його
наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності,
поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

4.

притягнути винних до матеріальної відповідальності.

Зазначте який документ готується за результатами спеціальної перевірки.
1.

повідомлення претенденту на посаду, щодо якого проводилася спеціальна
перевірка;

2.

не готується жодних документів;

3.

довідка про результати спеціальної перевірки;

4.

акт розбіжностей, виявлених під час перевірки.

Вкажіть випадок, в якому буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
1.

на запит державного органу з метою проведення спеціальної перевірки;

2.

на запит правоохоронного органу у разі необхідності отримання такої інформації
в рамках кримінального або адміністративного провадження;

3.

у разі звернення фізичної особи щодо отримання відомостей про себе;

4.

у разі звернення фізичної особи щодо отримання відомостей про іншу фізичну
особу, яку вона не уповноважена представляти.

Зазначте як вплине на дію акту встановлення факту прийняття його державним
службовцем на користь особи, яка напередодні подарувала коштовний подарунок рідній
сестрі службовця з метою налагодження з ним ділових стосунків.

Відповіді:

113

Питання:

Відповіді:

114

Питання:

Відповіді:

115

Питання:

Відповіді:

116

Питання:

Відповіді:

117

Питання:

1.

акт продовжує діяти незалежно від з’ясування факту одержання подарунку;

2.

акт підлягає реєстрації як прийнятий в умовах конфлікту інтересів, що не впливає
на його подальшу дію;

3.

службовець, який прийняв акт, позбавляється права контролювати подальше його
виконання, акт залишається чинним;

4.

акт вважається прийнятим в умовах конфлікту інтересів і підлягає скасуванню в
адміністративному порядку або визнанню незаконним судом.

Які правові наслідки працевлаштування колишнього інспектора податкової інспекції на
приватному підприємстві, щодо якого він за півроку до переходу на підприємство
проводив перевірку ?
1.

строк дій трудового договору обмежується до 1-го року;

2.

особа продовжує трудову діяльність на підприємстві без будь-яких наслідків;

3.

особа продовжує трудову діяльність на підприємстві, але характер виконуваної
роботи має виключати контакти з органами фіскальної служби;

4.

трудовий договір з підприємством має бути припинений.

Вкажіть строк проведення спеціальної перевірки.
1.

від 30 до 45 робочих днів з дня надання згоди на проведення спеціальної
перевірки.;

2.

не обмежений;

3.

складає 5 робочих днів з дня подання особою заяви про призначення на посаду;

4.

не перевищує 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної
перевірки.

Які наслідки ненадання претендентом на посаду, щодо якого обов’язкове проведення
спеціальної перевірки, згоди на її проведення ?
1.

питання щодо призначення особи на посаду не розглядається;

2.

спеціальна перевірка проводиться без згоди особи;

3.

особа призначається на посаду без проведення спеціальної перевірки;

4.

особа зараховується до резерву.

Які з перелічених суб’єктів належать до близьких осіб особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування ?
1.

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права
та обов’язки, які не носять характеру сімейних, із особою, уповноваженою на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

2.

двоюрідний брат, двоюрідна сестра;

3.

зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха;

4.

дядько, тітка, племінник, племінниця.

Неправомірна вигода – це:

Відповіді:
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Питання:

Відповіді:

1.

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи,
будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють,
пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

2.

будь-яка вигода, крім заробітної плати за місцем основної роботи;

3.

доходи від роботи за сумісництвом;

4.

нематеріальні активи, які особа набула у власність шляхом спадкування до
призначення її на посаду.

В яких випадках проводиться громадська антикорупційна експертиза проектів
нормативно-правових актів?
1.

за ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб;

2.

лише за ініціативою та наявності дозволу Національного агентства з питань
запобігання корупції;

3.

лише за рішенням Громадської Ради Національного агентства з питань
запобігання корупції;

4.

лише за погодженням Міністерства юстиції України.

