
Пам’ятка посадовим особам КНТЕУ щодо обмежень, встановлених розділом 
IV Закону України «Про запобігання корупції» 

 
Пам’ятку розроблено згідно із Законом України «Про запобігання корупції» (далі – 
Закон). Законодавством встановлено низку положень, які за змістом є обмеженнями 
та заборонами певних видів поведінки посадових осіб, а за своїм призначенням це 
– засоби запобігання корупції. Необхідно такі положення знати, розуміти та 
дотримуватись у своїй повсякденній діяльності. 

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища 
Відповідно до статті 22 Закону суб’єктам відповідальності за корупційні 
правопорушення забороняється використовувати свої службові повноваження або 
своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної 
вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи 
комунальне майно або кошти в приватних інтересах. 

Обмеження щодо одержання подарунків 
Відповідно до статті 23 Закону суб’єктам відповідальності за корупційні 
правопорушення забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, 
просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або 
фізичних осіб (у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; якщо особа, яка дарує, 
перебуває в підпорядкуванні такої особи); 

Виключенням є подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про 
гостинність (крім випадків, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну 
мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, 
а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) 
протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для 
працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки). 

Передбачені обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, 
які даруються близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на 
товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 

Слід пам’ятати, що подарунки, одержані як подарунки державі, Автономній 
Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним 



підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або 
комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи 
організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1195 “Про затвердження 
Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній 
Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам 
чи організаціям”). 

Рішення, прийняте особою, уповноваженою на виконання функцій держави, на 
користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються 
такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення 
розповсюджуються положення статті 67 цього Закону. Тобто рішення підлягають 
скасуванню, а укладені правочини можуть бути визнані не дійсними. 

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з 
ними 
Згідно статті 24 Закону в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди 
або подарунка, особи, уповноважені на виконання функцій держави, незважаючи на 
приватні інтереси, зобов’язані невідкладно: 

– відмовитися від пропозиції; 

– за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

– залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; 

– письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) 
або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового 
становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому 
приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або 
подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, 
письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника 
відповідного органу, підприємства, установи, організації. 



Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка 

складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або 
подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, 
підприємства, установи, організації. 

  У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє 
особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про 
виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує 
ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного 
органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності. 

Обмеження спільної роботи близьких осіб 
Відповідно до статті 27 Закону обмеження щодо спільної роботи близьких осіб 
поширюється виключно на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. Зокрема, вони не можуть мати у прямому 
підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з 
виконанням повноважень близьким їм особам. У зв`язку з цим, претенденти на 
зайняття посад державних службовців зобов’язані повідомити керівництво органу, 
на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм 
осіб. 

Зазначені обмеження щодо роботи близьких осіб не стосуються осіб, які працюють 
у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також 
гірських населених пунктах. 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо обмеження роботи 
близьких осіб, необхідно вжити заходів щодо усунення таких обставин у 
п’ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не 
усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту 
виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу 
посаду, що виключає пряме підпорядкування. 

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, 
підлягає звільненню із займаної посади. 




