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Flash Report

14 жовтня 2014 року Парламент України прийняв низку 
законів, направлених на імплементацію більш ефективних 
засобів з протидії корупції. Закони ще мають бути підписані 
Президентом України. 

Законами створюється Національне антикорупційне бюро та 
Національна комісія з питань запобігання корупції. Закони 
також розширюють перелік антикорупційних вимог для 
виконання приватними компаніями. Законопроект також 
вводить такі зобов'язання для приватних компаній та  їхніх 
посадових осіб:

• Кожна компанія повинна мати власну антикорупційну 
програму. Зазначена програма має бути обговорена із 
працівниками компанії та оприлюднена;

• Компанія, яка бере участь у процедурах державних 
закупівель, зобов'язана мати спеціальну антикорупційну 
програму. Додатково, окрім обговорення із працівниками 
компанії, зазначені антикорупційні програми мають бути 
затверджені Національною комісією з питань запобігання 
корупції;

• Кожна компанія має призначити спеціальну посадову 
особу із наділенням широкими повноваженнями 
(compliance officer).

Ми будемо тримати Вас у курсі подальшого розвитку подій з 
цього питання.

*Закон №. 4284а від 14.07.2014, Закон №. 3541 від 05.11.2013, Закон №. 
5113 від 30.09.2014, Закон №. 5114 від 30.09.2014, Закон №. 5085 від
16.09.2014 та Закон №. 5067 від 12.09.2014
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Дане повідомлення підготовлене відділом 
податкових та юридичних послуг PwC в Україні. 
Матеріали цього повідомлення надані для 
інформування і не можуть вважатися комплексним 
аналізом окремих викладених у ньому 
питань. Рекомендуємо звернутися за професійною 
консультацією з конкретного питання, перш ніж 
прийняти рішення про доцільність яких-небудь дій. 
PwC в Україні не бере на себе відповідальності за 
дії або бездіяльність у зв'язку з інформацією, 
викладеною в цьому повідомленні.

© 2014 Товариство з обмеженою відповідальністю 
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PwC - це фірма-учасник мережі PwC, 
зареєстрована в Україні, а в деяких випадках 
міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є 
самостійною юридичною особою. Більш детальну 
інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure.

Парламент прийняв нові закони,
направлені на боротьбу із корупцією

Україна • Випуск#56/2014• 16 жовтня 2014 р.

Нове 
антикорупційне 
законодавство


	Slide Number  1

