Інструктивні матеріали з питань запобігання корупції
З 26.04.2015 р. введено в дію Закон України «Про запобігання корупції»
(далі – Закон).
Відповідно до Закону, корупцією визнається використання особою,
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у
частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи
юридичним особам з метою схилення цієї особи до протиправного
використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними
можливостей.
Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення
За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
особи притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та
дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за вчинення
таких корупційних правопорушень (злочинів): зловживання владою або
службовим становищем (стаття 364); службове підроблення (Стаття 366);
декларування недостовірної інформації (стаття 3661); прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368);
пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
(стаття 369); зловживання впливом (стаття 3692); провокація підкупу (стаття
370).
Кодексом України про адміністративні правопорушення визначено такі
види адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією: порушення
обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття
1724); порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
(стаття 1725); порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726);
порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
(стаття 1727); незаконне використання інформації, що стала відома особі у
зв'язку з виконанням службових повноважень (стаття 1728); невжиття заходів
щодо протидії корупції (стаття 1729).
До дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного
правопорушення винні особи притягаються на підставі норм Кодексу законів
про працю України. За вказані порушення до особи може бути застосовано
один з таких заходів стягнення: догана чи звільнення.

Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері
службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на
посаді в порядку, визначеному законом.
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено
Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання
службових повноважень за рішенням керівника органу (установи,
підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи
судом.
У разі закриття провадження у справі про адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або
складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання
службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час
вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.
Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою,
яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку.
Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного
правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за
рішенням суду в установленому законом порядку.
Обмеження щодо одержання подарунків та неправомірної вигоди
Статтею 23 Закону встановлено обмеження щодо одержання подарунків.
Подарунком визнаються грошові кошти або інше майно, переваги,
пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або
за ціною, нижчою мінімальної ринкової.
Суб’єктам, які підпадають під дію Закону, забороняється безпосередньо
або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи
близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
Зазначені особи можуть приймати подарунки, які відповідають
загальновизнаним уявленням про гостинність, крім вищенаведених 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.
Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
1) даруються близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги,
загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
Подарунки, одержані особами, на яких поширюється дія Закону, 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.
Рішення, прийняті суб’єктом на користь особи, від якої вона чи її близькі
особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах
конфлікту інтересів. Правовими наслідками прийняття такого рішення є його
скасування або визнання незаконним в судовому порядку.
Відповідно до Закону неправомірною вигодою вважаються грошові
кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будьякі інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють,
пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо
неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси,
зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа
співробітників;
4) 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.
Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки
зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у
сфері протидії корупції.
У випадку наявності в особи сумнівів щодо можливості одержання нею
подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з
цього питання до територіального органу Національного антикорупційного
бюро України, який надає відповідне роз’яснення.

