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ІНСТРУКЦІЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
Корупція в суді грабує. Корупція в школі розбещує. Корупція в лікарні вбиває. Люди краще 
розуміють, що хабарництво руйнує країну, коли чують про «золотий батон» чи дорогі маєтки 
чиновників. Але чи всі згадують про вбивчу силу корупції, купуючи довідку у лікарні або 
пропонуючи гроші дорожному інспектору? 

Корупція – це хвороба суспільства. Але ця недуга виліковна, адже боротьба з корупцією 
можлива. Щоб перемогти, ми повинні почати з себе. Чесність має стати правилом для кожного. 
А з чужою недоброчесністю ми можемо боротися юридичними методами. Правових методів 
на сьогодні існує багато, сучасне законодавство дозволяє кожному громадянину стати 
активним антикорупціонером. Ми пропонуємо інструменти найпершої протидії. 

Для перегляду Інструкцій Ви можете перейти за посиланням: 
https://anticorruption.in.ua/instructions/ 
ВЛАШТУВАННЯ ДИТИНИ У ДИТЯЧИЙ САДОК: ТРУДНОЩІ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
ПОДОЛАННЯ 
Про що?  З цієї інструкції ви дізнаєтеся про процедуру влаштування дитини в дитячий садок. 
А саме, з чого батькам слід починати, щоб їх дитина була зарахована у дитячий садок, яких 
труднощів їм варто очікувати та як їх подолати. Крім того, в інструкції розкривається тема 
благодійних внесків в дитячих садках, - практики, яка є однією із найбільш болючих для 
батьків.  Доступна дошкільна освіта?  Як вбачається з статті 2 Закону України «Про дошкільну 
освіту» забезпечення пр... 

ЩО ТАКЕ КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА? 

Про що:  У цій інструкції Ви дізнаєтесь про порядок та умови подання конституційної скарги 
до Конституційного Суду України. Порядок та умови звернення до Конституційного Суду 
України (КСУ) визначені у Законі України «Про Конституційний Суд України». Перш за все, 
слід зазначити, що звернутись до КСУ можна у трьох формах: конституційного звернення, 
конституційного подання, конституційної скарги.  Про конституційне подання Ви можете 
дізнат... 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
У цій інструкції Ви дізнаєтесь про відповідальність за корупцію юридичних осіб. 

ОСКАРЖЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 

Якщо вже вичерпані всі можливі методи оскарження (до керівника органу, в якого ви 
запитували інформацію, або вищого щодо нього органу чи до прокуратури), Ви маєте право 
оскаржити порушене право про доступ до публічної інформації до суду. 

НОВА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ 

4 червня 2014 року набули чинності зміни до Кримінального кодексу України, які суттєво 
змінили та посилили види покарання за корупцію. 

ЩО ТАКЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ 

У цій інструкції Ви дізнаєтесь про порядок підготовки та необхідні умови для конституційного 
подання до Конституційного Суду України. 
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ЩО ТАКЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗВЕРНЕННЯ? 

У цій інструкції Ви дізнаєтесь про порядок та умови подання конституційного звернення до 
Конституційного Суду України. 

СКАРГА НА СУДДЮ: ВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДО ЗВІЛЬНЕННЯ 

Ви дізнаєтеся, на які дії судді і куди можна поскаржитися, як це зробити, до якої 
відповідальності можуть притягнути суддю. 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ 

За корупцію в Україні передбачена дисциплінарна, адміністративна та кримінальна 
відповідальність. 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ЦИВІЛЬНИМ ПОЗОВОМ 

Ваші права чи інтереси порушені фізичною чи юридичною особою? Звернення до органів 
виконавчої влади чи місцевого самоврядування не допомогли вирішити вашу проблему? Треба 
звертатися до суду. Як це зробити? 

ХТО МАЄ ПІЛЬГИ НА ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК? 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь, які пільги і які категорії громадян мають пільги на отримання 
земельної ділянки. 

ЯК ОТРИМАТИ ДОВІДКУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ? 

З цієї інструкції ви дізнаєтесь як переселенцю отримати довідку про взяття на облік як 
внутрішньо перемещеної особу задля, в тому числі, отримання соціальної допомоги. 

ЯКУ ПЕНСІЮ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ 

Які існують види пенсій, що виплачує держава в особі Пенсійного фонду. Кому вони 
призначаються, в якому розмірі, чи можливо отримувати одночасно декілька видів пенсій 
згідно з Законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та 
«Про пенсійне забезпечення». 

ЯКА РОБОТА Є ПІДХОДЯЩОЮ 
Про критерії, які впливають на визначення роботи такою, що є підходящою для конкретної 
людини 

НОВИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ ДОВІДКИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ 
4 березня 2015 року набули чинності зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття 
на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району 
проведення антитерористичної операції, які суттєво змінили порядок оформлення та видачі 
довідки переселенця внутрішньо переміщеній особі. 

ПРОЗОРІСТЬ ВЛАСНОСТІ: ЯК ЗНАЙТИ МАЙНО БУДЬ-ЯКОЇ ЛЮДИНИ В 
УКРАЇНІ 
Про пошук майна людини за допомогою відкритих реєстрів власності 

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ: ВТРАТА, ОТРИМАННЯ, ОБМІН, 
ВКЛЕЮВАННЯ ФОТО 

Як обміняти пошкоджений паспорт або отримати новий – замість втраченого. Скільки це 
коштує і які документи потрібні. Чи потрібно платити за вклеювання фото до паспорту в 25 і 
45 років? 
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НАРОДИВ ДИТИНУ – ЗАРЕЄСТРУЙ! 
З Інструкції ви можете дізнатися про вимоги, що встановлені законом для отримання 
свідоцтва про народження дитини, про відповідальність за порушення строків реєстрації 
дитини та вартість цієї процедури 

МИСТЕЦТВО РОЗЛУЧАТИСЯ 
Ви дізнаєтеся про вимоги, встановлені законом для розірвання шлюбу, вартість цієї юридичної 
дії і особливості різних ситуацій 

ЯК ОДРУЖИТИСЯ ЗА 85 КОПІЙОК 
Дізнаєтесь про процедуру і вартість реєстрації шлюбу в Україні 

 
ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ З БТІ 
Довідка з БТІ – документ, який необхідний для здійснення певних дій з нерухомістю. Яких 
саме і як отримати цю довідку? 

КОЛИ ТРЕБА ОФОРМЛЮВАТИ ПЕРЕПЛАНУВАННЯ КВАРТИРИ 

Час від часу всі ми стикаємося з необхідністю проведення певних ремонтних робіт у своєму 
жилому приміщенні. Розберемось: ремонт буде включати перепланування, який порядок 
отримання дозволу на його проведення і коли такий дозвіл не потрібен. 

ЯК «ВИПЛИВТИ» ПІСЛЯ ПОТОПУ 

Затоплення квартири (стеля, стіни намокли, іноді вода капає чи ллється зверху) – досить 
поширена ситуація для жителів багатоповерхових будинків. Іноді доводиться випливати з 
того, що налилося зверху. Тому важливо знати, що робити в правовому полі після того, як 
вдасться припинити водну течію зверху. 

ОРЕНДА ЖИТЛА: З ВИКУПОМ ЧИ БЕЗ? 

Власного житла немає, треба винаймати. Як оформити договір найму житла? Яку саме форму 
вибрати? Як потім припинити договір? Відповіді на ці та інші питання, а також корисні поради 
- нижче 

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ СВОЄ ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНЕ ОТРИМАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ? 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про всі етапи безоплатного отримання земельної ділянки. А 
таких ділянок можна отримати мінімум п’ять! Куди скаржитися, якщо вам відмовляють? 

ЯК ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВІЛЬНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ? 

З цієї інструкції Ви можете дізнатись про шляхи отримання інформації про земельні ділянки. 
Зокрема, для подальшої приватизації. І як оскаржувати відмову чи відписку. 

ЯК ДІЗНАТИСЬ ЧИ БОРЕТЬСЯ ВЛАДА З КОРУПЦІЄЮ 

Діяльність органів влади стосовно протидії корупції повинна бути максимально прозорою та 
інформація про це – максимально доступною. Ви можете дізнатись про компетенцію суб'єктів, 
які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії, звернувшись відповідно до таких органів. 
Знайте, що Вам не може бути відмовлено в наданні доступу до такої інформації. 

ЯК ПРОВОДИТИ ГРОМАДСЬКУ АНТИКОРУПЦІЙНУ ЕКСПЕРТИЗУ 
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Громадська антикорупційна експертиза – чи не єдиний дієвий метод контролю за нормативно-
правовими актами, які можуть містити вигідні для посадовців прогалини та положення, що 
сприяють корупційним правопорушенням. 

ЯК ОСКАРЖИТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ КЕРІВНИКУ ОРГАНУ, В ЯКОГО ЗАПИТУВАЛИ ІНФОРМАЦІЮ 
Якщо Ви вважаєте, що органи виконавчої влади порушили Ваші права, тоді Ви маєте право 
для початку надіслати скаргу на дії органу (керівника органу) або посадової особи на ім’я 
керівника вищого органу виконавчої влади. 

ЯК ДОНЕСТИ ДО ВЛАДИ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО БОРОТЬБИ З 
КОРУПЦІЄЮ 

Громадські активісти можуть надавати свої пропозиції щодо законодавчого врегулювання 
питань у різних сферах діяльності (надання адміністративних послуг, земельні відносини, 
державні закупівлі тощо). Як це зробити? 

ЯК ОСКАРЖИТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОМУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Дізнайтеся, чому інститут оскарження порушеного права на доступ до публічної інформації до 
омбудсмана є корисним замінником звернення до суду. 

ТРИ МІСЯЦІ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ 

Громадяни можуть звернутися до органів державної влади та місцевого самоврядування з 
електронними петиціями. Як це зробити? 

МАСОВА АКЦІЯ НА ВУЛИЦІ: ЯК НЕ ПОРУШИТИ ЗАКОН 
Про те, як організувати масовий захід, які потрібно подати документи і куди? 

ЯК БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ 
Приєднатися до світової антикорупційної мережі або стати громадським антикорупціонером 
можна просто зараз. Якщо Ви завзята та наполеглива людина, якщо Ви дійсно хочете якісних 
змін в Україні - Ваш досвід та таланти можуть стати корисними для швидких змін в Україні у 
бік доброчесності. 

ЯК, КОЛИ І КОМУ ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ 

З цієї Інструкції ви дізнаєтесь: в яких випадках слід повідомити про відомі факти корупційних 
діянь, до яких органів і організацій це можна робити і яким чином. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 
В даній інструкції ви знайдете відповіді на питання, за що відповідає держслужбовець при 
наданні публічної інформації. 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ 

У цій інструкції Ви дізнаєтесь про види корупційних правопорушень, за які посадовець 
притягається до адміністративної відповідальності. 

ХТО ТАКА «СЛУЖБОВА ОСОБА» 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про поняття "службова особа", хто нею може бути, а хто нею не 
є. 
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ЯК ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІОНЕРІВ? 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь де можна знайти інформацію про корупціонерів, за що їх 
притягнуто до відповідальності та про порядок отримання такої інформації. 

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ, КОЛИ ПРАВООХОРОНЕЦЬ ПРИМУШУЄ ПІДПИСАТИ 
ПРОТОКОЛ 

З цієї інструкції ви дізнаєтесь про свої права та про те, як протидіяти спробам правоохоронців 
примусити підписати вас протокол. 

 
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО 

З цієї інструкції Ви дізнаєтеся, як отримати дозвіл на будівництво об'єктів нерухомості, і при 
цьому не загубитися в лабіринтах бюрократії. 

ЯК ПОСКАРЖИТИСЯ НА ПРОКУРОРА 

Ви дізнаєтеся, на які дії прокурора і куди можна поскаржитися, а також до якої 
відповідальності можуть притягнути прокурора. 

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: ДЕ ВІН Є І ЩО З НИМ РОБИТИ 

В яких сферах найчастіше може виникнути конфлікт інтересів? Яка передбачена 
відповідальність за прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів? Родичі працюють на 
одному підприємстві чи в раді. Чи не порушують вони закон? І як треба діяти в цих та інших 
спірних ситуаціях? 

ПЕРЕВІРКИ ПРОДУКЦІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ 
З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про порядок здійснення ринкового нагляду і контролю продукції 
Держспоживінспекцією та іншими державними органами. Ситуація: Надмірні перевірки 
підприємств змушують керівників цих підприємств погоджуватись на хабар посадовій особі 
контролюючого органу для нормальної роботи підприємства. Ситуація передбачає, що 
підприємство не порушує закон та не повинно викликати особливу увагу у контролюючих 
органів. 

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КОНТРОЛЬНА ЗАКУПІВЛЯ 
ДЕРЖСПОЖИВІНСПЕКЦІЄЮ? 

З цієї інструкції ви дізнаєтесь про те, яким чином Держспоживінспекція здійснює перевірку 
встановлення відповідності отриманої продавцем (виконавцем) плати за реалізований 
споживачеві товар (замовлену, надану послугу) справжній його вартості шляхом негласної 
контрольної закупівлі. Ситуація: Надмірні перевірки підприємств змушують керівників цих 
підприємств погоджуватись на хабар посадовій особі контролюючого органу для нормальної 
роботи підприємства. Ситуація передбачає, що підприємство не порушує закон та не повин... 

ПЕРЕВІРКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДОМ 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про порядок проведення перевірки органами 
Держгірпромнагляду. Ситуація: Надмірні перевірки підприємств змушують керівників цих 
підприємств погоджуватись на хабар посадовій особі контролюючого органу для нормальної 
роботи підприємства. Ситуація передбачає, що підприємство не порушує закон та не повинно 
викликати особливу увагу у контролюючих органів. 

ЯК ПЕРЕСЕЛЕНЦЮ СТАТИ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ? 
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З цієї інструкції ви дізнаєтесь, як вимушеному пересленцю зареєструватись як фізична особа-
підприємець. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ НЕЛЕГАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Коли перевірка програмного забезпечення на підприємствах встановлює факт використання 
нелегального програмного забезпечення, настають невідворотні наслідки. З цієї інструкції ви 
дізнаєтесь про відповідальність, встановлену за таке використання. 

ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖКОМСТАТУ 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про порядок проведення перевірки органами Держкомстату. 
Ситуація: Надмірні перевірки підприємств змушують керівників цих підприємств 
погоджуватись на хабар посадовій особі контролюючого органу для нормальної роботи 
підприємства. Ситуація передбачає, що підприємство не порушує закон та не повинно 
викликати особливу увагу у контролюючих органів. 

ЯК ДІЗНАТИСЯ: ХТО СПРАВЖНІЙ ВЛАСНИК ПІДПРИЄМСТВА 

З цієї інструкції ви дізнаєтесь, як отримати інформацію про те, хто є справжнім 
вигодоодержувачем (кінцевим бенефіціарним власником) юридичної особи в Україні. Ця 
інформація допоможе контролювати майновий стан чиновників, а також розуміти - на чию 
користь працює те чи інше підприємство, хто в кінцевому результаті отримує зиск з угод, які 
укладає юридична особа. 

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА 
З цієї інструкції ви дізнаєтесь: як зареєструвати кінцевого бенефіціарного власника юридичної 
особи в Україні, хто звільнений від цього обов’язку, і чи можлива відповідальність за 
невиконання вимог щодо повідомлення інформації про бенефіціарів. 

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРУ: КОД МАЄ ЗНАЧЕННЯ! 
Ви дізнаєтесь, яка відповідальність можлива, якщо під час митного оформлення вказати 
неправильний код товару згідно з УКТ ЗЕД, а також як захиститись від намагань митників 
змінити код товару для збільшення митних платежів 

ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ 

Надмірні перевірки підприємств змушують керівників цих підприємств погоджуватись на хабар 
посадовій особі контролюючого органу. Що треба знати, аби не давати хабарів? 

ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
Хто і яким чином може отримати відшкодування ПДВ 

НАДАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ 
Деякі питання отримання пільг при оплаті податків 

ПЕРЕХІД НА ЄДИНИЙ ПОДАТОК 

Хто має право здійснювати підприємницьку діяльність зі сплатою єдиного податку. Коли вам 
можуть відмовити у реєстрації платником ЄП. 

ЯК ОТРИМАТИ БУДІВЕЛЬНУ ЛІЦЕНЗІЮ? 
Про порядок та особливості отримання ліцензії на виконання будівельних робіт. 
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ЩО ТРЕБА ЗНАТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ 

Для того, щоб уникнути відмови у наданні інформації, слід знати - ЩО запитувати та ЯК саме 
необхідно запитувати. А в разі невідповіді, або отримання неповної відповіді - як і куди 
скаржитися? 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МАЄ ЗАХИСТИТИ ВІД СВАВІЛЛЯ ЧИНОВНИКІВ 
Як судитися з державою? В чому особливість подачі позову саме до адміністративного суду? 
І чи може суд з власної ініціативи збирати докази на підтвердження винуватості чиновника? 
Хто повинен доказувати – позивач винуватість суб’єкту владних повноважень, або останній – 
свою невинуватість? Ці та інші питання розглянуті в цій Інструкції 

ПРИЗНАЧЕННЯ НА РОБОТУ РОДИЧА 

З цієї інструкції Ви дізнаєтеся, які обмеження передбачає українське законодавство з приводу 
спільної праці родичів на одному підприємстві/ в одній установі. 

УЗАКОНЕННЯ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА 
З цієї інструкції ви дізнаєтесь про те, що таке самочинне будівництво та як його узаконити. 

ПРІЗВИЩЕ ПРИ ОДРУЖЕННІ: ЗМІНИТИ ЧИ ЗАЛИШИТИ? 
Яке прізвище можна взяти при реєстрації шлюбу, хто з подружжя може це зробити, які 
документи треба поновити після зміни прізвища, а також скільки коштує зміна прізвища і 
паспорта. 

ЦІНА ДИТИНИ 

На які виплати від держави можуть розраховувати батьки немовля і яким чином ці виплати 
отримати. 

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ 
Як оформити пенсію: перелік документів, куди потрібно звернутися. 

ЯК УНИКНУТИ ХАБАРА НА ДОРОЗІ? 
Методи запобігання корупції при спілкуванні з ДАІ-шниками 

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПАРКУВАННЯ 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про те, хто несе відповідальність за несплату за паркування і 
хто має право притягати до такої відповідальності. 

ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ БЕЗ ПРОБЛЕМ 

Про процедуру переобладнання транспортних засобів, яка є досить тривалою і відбувається в 
декілька етапів. Кожний етап передбачає отримання того чи іншого документу. 

ЯК ОФОРМИТИ КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ АВТОМОБІЛЯ 

Існує декілька способів купівлі-продажу транспортних засобів. В кожному з них є свої переваги 
і недоліки. Про кожний дізнаєтеся докладно 

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ БЕЗ ХАБАРІВ 
Порядок здачі іспиту для отримання посвідчення водія 

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ 

Дізнаєтеся: хто має право отримати безкоштовні ліки, які ліки можна отримати безкоштовно 
або за пільговими цінами, і що робити, коли відмовляють надати ліки 
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ПРАВО НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР ЛІКАРЯ 

Ви прописані (зареєстровані) в одному місті, а проживаєте в іншому. Ви захворіли і Вам 
необхідно отримати лікарняний. Ви звертаєтесь до місцевої поліклініки, а з Вас, як з пацієнтів 
з іногородньої пропискою вимагають сплатити «добровільне» пожертвування. Знайома 
ситуація? Дізнайтеся: як уникнути незаконних поборів та отримати належне лікування. 

ПРАВА ЖІНКИ В ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ 

Що повинні знати жінка та її близькі, щоб народження дитини пройшло з дотриманням усіх 
норм і без негативних наслідків. 

ПЛАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 
З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про те, які платні послуги можуть надавати державні та 
комунальні медичні заклади. 

ВЛАШТУВАННЯ УЧНЯ В «ЕЛІТНУ ШКОЛУ» 
З цієї інструкції Ви дізнаєтеся, якими особливостями відрізняється влаштування дитини до 
спеціалізованої школи. 

СПЛАТА БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ У ШКОЛІ 
Як уникнути незаконних поборів у школах 

ПОРАДИ ВИКЛАДАЧА: ЯК НЕ ДАВАТИ ХАБАРІ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

З цієї інструкції Ви дізнаєтесь про існуючі корупційні випадки в університетах та поради як їх 
уникати. 

ЯК ОТРИМАТИ ПОСВІДКУ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ 

Ви дізнаєтеся, хто може отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, які документи 
для цього потрібні. 

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПОСЕРЕДНИЦТВО В ОТРИМАННІ ШЕНГЕНСЬКОЇ 
ВІЗИ 

З цієї інструкції ви дізнаєтесь про так званих "посередників" при отриманні віз в країни 
Шенгенської угоди. 

СТАНДАРТИ ПОДАЧІ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Великі, середні і малі - коли і яким чином різним підприємствам треба подавати звітність до 
фіскальних органів. Яка передбачена відповідальність за порушення встановлених правил. 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

Скільки коштує реєстрація змін до статуту і куди скаржитися, якщо реєстратор відмовляється 
виконати свої обов’язки 

ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ 
Про особливості здійснення перевірок Державною службою України з питань праці 

ЯК ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ? 
З цієї інструкції ви дізнаєтесь, як розмістити зовнішню рекламу, отримавши відповідний дозвіл. 

ПОЖЕЖНІ ПЕРЕВІРКИ 
Надмірні перевірки підприємств з боку інспекторів-пожежників змушують керівників цих 
підприємств погоджуватись на хабар посадовій особі контролюючого органу для нормальної 
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роботи підприємства. Як цього уникнути, якщо підприємство не порушує закон та не повинно 
викликати особливу увагу у контролюючих органів? 

 


