Довідкова інформація
1. Національні публічні діячі фізичні особи, які виконують публічні функції в Україні, а саме:
Президент України
Прем'єр-міністр України
Член Кабінету Міністрів України
Перший заступник міністра
Заступник міністра
Народний депутат України
Голова Правління Національного банку України
Член Правління Національного банку України
Член Ради Національного банку України
Голова Конституційного суду України
Суддя Конституційного суду України
Голова Верховного Суду України
Суддя Верховного Суду України
Голова вищого спеціалізованого суду
Суддя вищого спеціалізованого суду
Член Вищої ради правосуддя
Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
Генеральний прокурор
Заступник Генерального прокурора
Голова Рахункової палати
Член Рахункової палати
Надзвичайний і повноважний посол
Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України
Начальник Сухопутних військ України
Начальник Повітряних Сил України
Начальник Військово-Морських Сил України
Голова Служби безпеки України
Заступник Голови Служби безпеки України
Голова Антимонопольного комітету України
Заступник Голови Антимонопольного комітету України
Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України
Керівник керівного органу політичної партії
Член центрального статутного органу політичної партії
Керівник обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади
Керівник органу прокуратури
Керівник обласних територіальних органів Служби безпеки України
Голова апеляційного суду
Суддя апеляційного суду
Керівник адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств,
господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків
Директор Національного антикорупційного бюро України
Заступник директора Національного антикорупційного бюро України
Керівники таких центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники:
Державна авіаційна служба України
Державна архівна служба України
Державна казначейська служба України
Державна міграційна служба України
Державна пенітенціарна служба України
Державна регуляторна служба України
Державна служба геології та надр України
Державна служба експортного контролю України
Державна служба інтелектуальної власності України
Державна служба статистики України
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Державна служба України з безпеки на транспорті

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Державна служба України з питань праці
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державна служба фінансового моніторингу України
Державна фіскальна служба України
Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово
переміщених осіб
Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
Державне агентство автомобільних доріг України
Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
Державне агентство з питань електронного урядування України
Державне агентство лісових ресурсів України
Державне агентство України з питань відновлення Донбасу
Державне агентство резерву України
Державне агентство рибного господарства України
Державне агентство України з управління зоною відчуження
Державне агентство України з питань кіно
Державне космічне агентство України
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Державна екологічна інспекція України
Державна інспекція навчальних закладів України
Державна інспекція енергетичного нагляду України
Державна інспекція ядерного регулювання України
Державна аудиторська служба
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Пенсійний фонд України
Національне агентство України з питань державної служби
Український інститут національної пам’яті
Антимонопольний комітет України
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Фонд державного майна України
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Національна поліція України
Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів
Державні службовці, посади яких віднесені до категорії «А» (вищий корпус державної служби):
Державний секретар Кабінету Міністрів України;
Заступники Державного секретаря Кабінету Міністрів України;
Державні секретарі міністерств;
Керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України;
Заступники керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів
України;
Керівники апаратів Конституційного Суду України;
Заступники керівників апаратів Конституційного Суду України;
Керівники апаратів Верховного Суду України;
Заступники керівників апаратів Верховного Суду України;
Керівники апаратів вищих спеціалізованих судів та їх заступників;
Заступники керівників апаратів вищих спеціалізованих судів;
Керівник секретаріату Вищої ради правосуддя;
Заступники керівника секретаріату Вищої ради правосуддя;
Керівник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
Заступники керівника Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
Голова Державної судової адміністрації України;
Заступники Голови Державної судової адміністрації України;
Керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю
територію України.

2. Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних
державах, а саме:
Глава держави
Керівник уряду
Міністр
Заступник Міністра
Депутат парламенту
Голова правління центрального банку
Член правління центрального банку
Член верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають
оскарженню, крім як за виняткових обставин
Надзвичайний та повноважний посол
Повірений у справах
Керівник центрального органу військового управління
Керівник адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають
стратегічне значення
Керівник керівного органу політичної партії, представленої у парламенті
3. Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації є посадові особи міжнародних
організацій, що обіймають або обіймали в них керівні посади:
Директор міжнародної організації
Голова правління міжнародної організації
Заступник Голови правління міжнародної організації
Інша особа, що виконує будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у
тому числі в міжнародних міждержавних організаціях
Член міжнародної парламентської асамблеї
Суддя міжнародного суду
Керівна посадова особа міжнародного суду
4. Члени сім‘ї осіб, які займають одну з вищезазначених у п.1-3 посад:
Дружина
Чоловік
Мати
Батько
Вітчим
Мачуха
Син (в тому числі повнолітній)
Дочка (в тому числі повнолітня)
Пасинок
Падчерка
Рідний брат
Рідна сестра
Дід
Баба
Прадід
Прабаба
Внук
Внучка
Правнук
Правнучка
Зять
Невістка
Тесть
Теща
Свекор
Свекруха
Усиновлювач чи усиновлений
Опікун чи піклувальник
Особи, що перебувають під опікою та піклуванням

Особи, які спільно проживають, пов‘язані спільним побутом, мають взаємні права та обов‘язки, у тому
числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі
5. Юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є вищезазначені у п.14 особи
6. Фізичні особи, які мають ділові зв’язки з особами, які відносяться до однієї із вищезазначених у п.15 категорій

