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ПАМ’ЯТКА 
ПРО ОБМЕЖЕННЯ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ  

ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» 
 
 

ОБМЕЖЕННЯ 
 

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА 
Забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та 

пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди (грошові кошти або ін-

ше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріаль-

ного чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без за-

конних на те підстав) для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке держав-

не чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах (будь-який майновий чи немайно-

вий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими по-

заслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виника-

ють у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших ор-

ганізаціях). 

 

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ ДАРУНКІВ (ПОЖЕРТВ) 
Забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарун-

ки (грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які нада-

ють/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової) для себе чи близьких 

осіб від юридичних або фізичних осіб: 

 у зв’язку із здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави; 

 якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні посадової особи.   

ЗАПОБІГАННЯ ОДЕРЖАННЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ  

АБО ПОДАРУНКА ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ 
У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на 

приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: 

 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 та керівника ЦЗ,  філії

ОЦЗ, уповноважену особу з питань запобігання корупції. 

Якщо особа, на яку поширюються обмеження, виявила у своєму службовому приміщенні чи от-

римала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана 

невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого без-

посереднього керівника та керівника ЦЗ, уповноважену особу з питань запобігання корупції. 

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 та керівником ЦЗ, філії ОЦЗ. 

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в центрі, 

філії ОЦЗ  до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії коруп-

ції (органи прокуратури, Національної поліції, НАБУ, НАЗК) 
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ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 
Посадові особи зобов’язані:  

 вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інте-

ресів; 

 повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася про наяв-

ність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника; 

 не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 

 вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про 

наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішен-

ня щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу. 

 потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій во-

на виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на 

об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення 

дій під час виконання зазначених повноважень; 

 реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службо-

вими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупере-

дженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазна-

чених повноважень   

ЗАХОДИ ЗОВНІШНЬОГО ТА САМОСТІЙНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ  

КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 
Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: 

 усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 

прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; 

 застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчинен-

ням нею певних дій чи прийняття рішень; 

 обмеження доступу особи до певної інформації; 

 перегляду обсягу службових повноважень особи; 

 переведення особи на іншу посаду; 

 звільнення особи. 

Особи, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити 

заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з на-

данням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику. Позбавлення приватного 

інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування. 

 

ОБМЕЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ 
1.Не можна мати у прямому підпорядкуванні близьких  осіб або бути прямо підпорядковани-

ми у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. 

Особи, які претендують на зайняття посад,, зобов’язані повідомити керівництво органу, на поса-

ду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої  статті 27, відповідні осо-

би, близькі їм особи вживають 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 установле-

ному порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. 

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає зві-

льненню із займаної посади.   
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ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ СУБ’ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ 
Посадові особи зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному 

веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави (далі - декларація), за минулий рік за формою, що 

визначається Національним агентством. 

Особи, які припиняють діяльність подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими 

деклараціями. 

Особи, які припинили діяльність зобов’язані наступного року після припинення діяльності пода-

вати декларацію за минулий рік. 

Особа, яка претендує на зайняття посади, до призначення на відповідну посаду подає деклара-

цію за минулий рік. 

1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк пись-

мово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням 

номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. 

2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, 

придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працез-

датних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту 

отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне 

агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюдню-

ється на офіційному веб-сайті Національного агентства.   

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА  
ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Забороняється: 

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної 

практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, 

якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; 

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради під-

приємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійс-

нюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній 

громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній 

раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або

законами України. 

 

 

 
  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

ПОРУШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО СУМІСНИЦТВА  
ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною дія-

льністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, 

інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю - 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів дохо-

дів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди 

від роботи за сумісництвом. 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, ін-
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ших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що 

має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акція-

ми (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси 

держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської 

організації), - 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів дохо-

дів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 

п’ятисот восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого 

доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю строком на один рік.   

ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ  

ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ 
Ст.1725 КУПаП: Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів гро-

мадян з конфіскацією такого подарунка. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за 

порушення, передбачене частиною першою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від 

двохсот до чотирьохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого 

подарунка та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

строком на один рік. 

 

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
Ст.1726 Несвоєчасне подання декларації, - тягне за собою накладення штрафу від

п’ятдесяти до ста  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі ба-

нку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані - тягне за собою накладення штрафу 

від ста до двохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 

ста  до трьохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи ви-

нагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

строком на один рік. 

 

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ  

ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 
Ст.1727 Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність 

у неї реального конфлікту інтересів - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів - тягнуть за собою 

накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ст.65 ч.2 

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 

чотирьохсот  до восьмисот  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 
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НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАЛА ВІДОМА ОСОБІ  
У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 

Ст.1728 Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах

інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста  до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до-

ходів громадян. 

 

НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
Ст.1729 Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу 

державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх струк-

турних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення - штраф від ста двадцяти 

п’яти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стя-

гнення, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти  до чотирьохсот  неопода-

тковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

 

 
  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ 
Ст. 364 ККУ: Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одер-

жання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи 

використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служ-

би, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - 

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займа-

тися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти  до семисот

п’ятдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до 

однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   

ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Ст.3661 Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перед-

баченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декла-

рування зазначеної декларації - 

караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч  неоподатковуваних мінімумів дохо-

дів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, 

або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років.      
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ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ  

НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ 
Ст.368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної ви-

годи, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи нев-

чинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомі-

рну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи 

службового становища - 

карається штрафом від однієї тисячі  до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від 

двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною дія-

льністю на строк до трьох років. 

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода 

у значному розмірі, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправо-

мірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне ста-

новище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням не-

правомірної вигоди, - 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ, ОБІЦЯНКА АБО НАДАННЯ  
НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВІЙ ОСОБІ 

Ст.369. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну ви-

году, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інте-

ресах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої 

дії з використанням наданої їй влади чи службового становища - 

караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти  неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на 

той самий строк. 

2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до однієї 

тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією майна або без такої.  
 

ЗЛОВЖИВАННЯ ВПЛИВОМ 
Ст.369.² 1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи 

обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на 

прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, - 

караються штрафом від двохсот  до п’ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох

років. 

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої осо-

би за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або 

пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди - 

караються штрафом від семисот п’ятдесяти) до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої осо-

би за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, по-

єднане з вимаганням такої вигоди, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми 

років з конфіскацією майна. 
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ПРОВОКАЦІЯ ПІДКУПУ 
Ст.370-1. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на пропонування, 

обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання 

такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або 

прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до 

п'яти років, та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів дохо-

дів громадян. 

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від п'ятисот до се-

мисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

 

. 
  ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 
 

Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, 

однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбав-

лення права обіймати певні посади, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку - догана, звільнення. 

 


