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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ 

Антикорупційна діяльність сьогодні є важливою складовою 
здійснення державної програми забезпечення діяльності публічної 
служби. Повітряний кодекс України [1] оминув стороною розширене 
тлумачення Державна Авіаційна Служба, тому детальні відомості 
про нього ми можемо знайти у Положенні про Державну авіаційну 
службу України. Так, відповідно до пункту 1, Державна авіаційна 
служба (Державіаслужба) визначається як центральний орган 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури, який 
реалізує державну політику у сфері цивільної авіації та 
використання повітряного простору України та є уповноваженим 
органом з питань цивільної авіації [2]. 

Для подальшого впровадження механізмів ефективної системи 
запобігання корупції в Державіаслужбі, що передбачає прозорість, 
доброчесність, зниження корупційних ризиків в діяльності, 
підвищення рівня довіри громадян та суб’єктів авіаційної діяльності 
до Державіаслужби, було прийнято і розроблено антикорупційну 
програму Державіаслужби. 

Окрім широкого кола завдань, Державіаслужба на постійній 
основі здійснює заходи, спрямовані на запобігання та протидію 
корупції відповідно до вимог чинного законодавства у частині: 
обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 
службового становища; обмеження щодо одержання сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності; обмеження щодо одержання 
дарунків, запобіганням одержанню неправомірної вигоди або 
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подарунка та поводження з ним; обмеження спільної роботи 
близьких осіб; обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або 
припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави; 
організації заходів із здійсненням спеціальної перевірки щодо осіб, 
які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням 
функцій держави; фінансового контролю; дотримання кодексу 
поведінки; урегулювання конфлікту інтересів; правової експертизи 
проектів нормативно-правових актів; прозорості діяльності; надання 
Державіаслужбою Національному агентству з питань запобігання 
корупції прямого доступу (у вигляді перегляду) до Державного 
реєстру цивільних повітряних суден України. 

Так з метою реалізації антикорупційної політики Державіаслужба 
у межах компетенції забезпечує: участь громадськості в заходах 
щодо запобігання і протидії корупції; вжиття заходів, пов’язаних із 
притягненням до відповідальності осіб за корупційні 
правопорушення (правопорушення пов’язані з корупцією) або 
прийняття відповідних рішень згідно з чинним законодавством; 
усунення наслідків корупційних правопорушень та правопорушень, 
пов’язаних з корупцією; контроль за виконанням актів чинного 
законодавства у сфері запобігання і протидії корупції [3]. 

Отже, діяльність Державіаслужби окрім програмних завдань, 
долучилася до антикорупційної діяльності в публічній службі, та 
врегулювала цю діяльність на належному правовому рівні. Чинна 
програма містить широкий спектр засад та проваджує механізми 
ефективної системи запобігання та протидії корупції в 
Державіаслужбі. 
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