
ПАМ'ЯТКА 

ДЕРЖАВНОМУ СЛУЖБОВЦЮ 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І 

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

Пам'ятка розроблена відповідно до вимог законів України 
"Про засади запобігання і протидії корупції", "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення", "Про державну службу", інших нормативно-правових 

актів з питань запобігання та протидії корупції 



Витяг із Закону України "Про засади 
запобігання і протидії корупції" 

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової 
залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у 
вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування 
заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх 
виконанням. 

Близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, 
усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані 
спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у 
частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції". 

Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи та її 
службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання наданих їй службових повноважень. 

Корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону, 
наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою 
одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 
себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 
вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 Закону України "Про засади 
запобігання та протидії корупції", або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 
службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей. 

Корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене 
особою, зазначеною у частині першій статті 4 Закону України "Про засади 
запобігання та протидії корупції", за яке законом установлено кримінальну, 
адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. 

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, 
надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. 

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під 
опікою і піклуванням, інші 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. 

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ ЗОБОВ'ЯЗАНІ: 

У разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про 
вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних підрозділів 
зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого 
правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально 
уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції (ст. 5. п. 7). 



Спеціально уповноваженими суб'єктами, які безпосередньо здійснюють у 
межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування 
корупційних правопорушень є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по 
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, 
податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби 
безпеки України. 

Повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про 
працюючих у цьому органі близьких їм осіб (ст.9. п. 1). 

Щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про 
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік (ст.12. п. 1). 

У разі відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в 
десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби 
за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-
нерезидента (ст. 12. п. 3). 

Уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 
конфлікту інтересів (ст. 14. п. 1 п.п. 1). 

Повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту 
інтересів (ст. 14. п. 1 п.п. 2). 

ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

Використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з 
метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі (ст. 6. п. 1): 

а) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними 
господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, 
укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти) (ст. 6. п. 1 п.п. 1); 

б) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи (ст. 6. п. 1 п.п. 2); 

в) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування або посадових осіб (ст. 6. п. 1 п.п. 3); 

г) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку 
з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, 
затвердженням (погодженням) висновків (ст. 6. п. 1 п.п. 4). 

Займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім 
викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та 
суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або 
законами України (ст. 7. п. 1. п.п. 1). 

Входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або 
організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 
здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи 



територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної 
громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського 
товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України (ст. 7. п. 1. п.п. 2). 

Безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від 
юридичних або фізичних осіб (ст. 8. п. 1), а саме: 

а) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, 
вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими 
особами та органами (ст. 8. п. 1 п. п. 1); 

б) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в 
підпорядкуванні такої особи (ст. 8. п. 1 п. п. 2). 

Публічним службовцям дозволено приймати дарунки, які відповідають 
загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, якщо вартість 
таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, 
встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна 
вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, -
однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. 

Таке обмеження вартості дарунка не поширюється на дарунки, які 
даруються близькими особами. 

Крім того, дарунками не вважаються загальнодоступні знижки на товари, 
послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 

До особистих подарунків належать подарунки, одержані від близьких осіб, 
давніх друзів та добрих знайомих, які дарують подарунки з нагоди, наприклад, дня 
народження, ювілею, або загальновизнаного свята (Новий рік, Міжнародний жіночий 
день, День захисника Вітчизни) за умови, що їх дарунки не впливатимуть на 
прийняття публічними службовцями правомірних рішень або не створюватимуть 
враження, що це може впливати на їхні рішення. 

До дарунків, що дозволятимуться приймати публічними службовцями, 
можуть бути віднесені і ділові дарунки (сувеніри) і прояви гостинності 
(запрошення на каву або вечерю) у скромних масштабах, які широко 
використовуються для налагодження добрих ділових відношень і зміцнення 
робочих стосунків. 

Однак умовами прийняття таких подарунків та проявів гостинності є те, 
що такі подарунки та прояви гостинності не будуть постійними, не 
впливатимуть на прийняття публічними службовцями рішень або не 
створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення. 

Подарунки, одержані як дарунки державі, тобто вручені під час візитів, 
урочистостей, інших офіційних заходів, підлягають обов'язковій передачі до того 
органу державної влади, в якому працює публічний службовець, в порядку 
встановленому Кабінетом Міністрів України Вказане питання буде остаточно 
врегульовано після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про 
затвердження порядку передачі подарунків особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави. 

(Роз'яснення Мін'юсту від 27.08.2011 року Документ П0053323-11) 



Мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути 
безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм 
особам (ст. 9. п. 1). 

Держслужбовцям які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану 
з виконанням функцій держави протягом року забороняється (ст. 10. п. 1): 

а) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері 
підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями 
незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї 
частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи 
прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи 
організацій (ст. 10. п. 1. п.п. 1.1); 

б) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах 
інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, крім 
випадків, установлених законом (ст.10. п. 1. п.п. 1.2); 

в) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 
розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони 
працювали (ст. 10. п. 1. п.п. 1.3). 

Відмовляти фізичним або юридичнім особам в інформації надання якої цим 
фізичним або юридичнім особам передбачено законом (ст. 16. п.1. п.п. 1). 

Надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка 
підлягає наданню відповідно до закону (ст. 16. п.1. п.п. 1.2). 

ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ОСІБ, 
ЯКІ ВЧИНИЛИ КОРУПЦІИНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

(витяг із статті 22) 

Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності 
за корупціині правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених 
Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня 
отримання органом державної влади копії відповідного судового рішення, яке 
набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом. 

Про звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за 
корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених 
Законом, керівник органу державної влади у триденний строк письмово повідомляє 
суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення 
адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та спеціально 
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби. 

Порядок інформування спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за 
корупційне правопорушення, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 



З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 
правопорушення або невиконанню вимог Закону, за поданням спеціально 
уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в 
якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове 
розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням 
до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, 
пов'язаною з виконанням функцій держави, встановлюється виключно за 
вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІИНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

За вчинення корупційних правопорушень держслужбовці притягаються до 
кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 
відповідальності в установленому законом порядку (ст. 21 п. 1.). 

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним 
рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, 
накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупціині правопорушення, що формується та ведеться 
Міністерством юстиції України (ст. 21 п. 2.). 

Витяг із Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо відповідальності за корупціині правопорушення" 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Глава 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Стаття 1722. Порушення обмежень щодо використання службового становища 

Порушення   особою   встановлених   законом   обмежень   щодо   використання 

службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це 
неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої 
вигоди для себе чи інших осіб - 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної 
неправомірної вигоди матеріального характеру. 

Порушення   особою   встановлених   законом   обмежень   щодо   використання 
службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це 
неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої 
вигоди для себе чи інших осіб - 



тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної 
неправомірної вигоди матеріального характеру. 

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, 
надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. 

Стаття 1723. Пропозиція або надання неправомірної вигоди 

Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди безпосередньо 
такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, - 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Пропозиція або надання службовій особі неправомірної вигоди безпосередньо 
такій чи іншій особі у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, - 

тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами діяльності 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття 
підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та 
творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) - 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу 
від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом. 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу 
органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 
одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями 
(частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді 
товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), - 

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. 

Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень 
щодо одержання дарунка (пожертви) 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) - 

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка 
(пожертви). 



Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви) - 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви). 

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю 

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади 
запобігання і протидії корупції", - 

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку 
в установі банку-нерезидента - 

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 1727. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів 

Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених 
законом, про наявність конфлікту інтересів - 

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами особи та її 
службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об'єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання наданих їй службових повноважень. 

Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у 
зв'язку з виконанням службових повноважень 

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 п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції 

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу 
державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх 
структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення - 

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". 



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ 
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ТА ОБЄДНАНЬ ГРОМАДЯН 

РОЗДІЛ XV Кримінального кодексу України 

Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень 
або звання службової особи 

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, 
поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, - 

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох 
років. 

Те саме діяння, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового 
посвідчення працівника правоохоронного органу, - 

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до 
трьох років"; 

Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи 
використання підроблених документів, печаток, штампів 

Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи 
посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, 
приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи 
посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою 
використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а 
також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ 
чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи 
бланків з тією самою метою або їх збут - 

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. 

Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, 
який не є службовою особою, приватним підприємцем, аудитором, експертом, 
оцінювачем, адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, 
пов'язану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних 
документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають 
певні права чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою використання або 
збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом 
формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених 
офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо 
підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, - 

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк 
до трьох років. 



10 

Дії, передбачені частинами першою або другою, вчинені повторно або за 
попередньою змовою групою осіб, - караються обмеженням волі на строк до п'яти 
років або позбавленням волі на той самий строк. 

Використання завідомо підробленого документа - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк 
до двох років. 

Офіційні документи - документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних 
носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які 
спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути 
використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, 
видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів 
державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб 
незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими 
громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у 
зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи 
посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом 
форм та містять передбачені законом реквізити"; 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ 

РОЗДІЛ XVII Кримінального кодексу України 

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем 

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих 
мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою 
особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної 
шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним 
чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - 

карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести 
місяЦв, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 
двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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 та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Істотна шкода - завдання матеріальних збитків, які в сто і більше разів перевищують 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Тяжкі наслідки - завдання матеріальних збитків, які у двісті п'ятдесят і більше разів 
перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 
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Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень 

Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення 
службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, 
якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам 
окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, - 

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на 
строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося 
насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи 
спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність 
потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та зі штрафом від пятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та зі штрафом від семисот п'ятдесяти до тисячі п'ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; 

Стаття 366. Службове підроблення 

Службове підроблення - складання, видача службовою особою завідомо 
неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо 
неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів - 

караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 367. Службова недбалість 

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою 
особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало 
істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 
громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних 
осіб, - 
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карається штрафом від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 
обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. 

Стаття 368. Одержання хабара 

Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи 
невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої 
дії з використанням наданої їй влади чи службового становища - 

карається штрафом від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або 
арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Одержання хабара у значному розмірі - 

карається штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 
двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років. 

Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає 
відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, 
або поєднане з вимаганням хабара, - 

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 та з конфіскацією майна. 

Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка 
займає особливо відповідальне становище, - 

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

Хабар - має виключно майновий характер. Ним можуть бути майно (гроші, цінності та 
інші речі), право на нього (документи, які надають право отримати майно, 
користуватися ним або вимагати виконання зобов'язань тощо), будь-які дії майнового 
характеру (передача майнових вигод, відмова від них, відмова від прав на майно, 
безоплатне надання послуг, санаторних чи туристичних путівок, проведення 
будівельних або ремонтних робіт тощо). 
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Хабарем у значному розмірі вважається такий, що у п'ять і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Хабарем у великому розмірі - вважається такий, що у двісті і більше разів 
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Хабарем в особливо великому розмірі - вважається такий, що у п'ятсот і більше 
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Стаття 3682. Незаконне збагачення 

Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або 
передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва 
(незаконне збагачення) - 

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, - 

карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі 
на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в 
особливо великих розмірах, - 

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 та з конфіскацією майна. 

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, 
надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. 

Неправомірна вигода у значному розмірі - грошові кошти або інше майно, 
переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав 
обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за 
мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Неправомірна вигода у великому розмірі - грошові кошти або інше майно, переваги, 
пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, 
пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну 
ринкову, на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Неправомірна вигода в особливо великому розмірі - грошові кошти або інше 
майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те 
підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, 
нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 
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хабара 

Пропозиція хабара - 

карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років. 

Давання хабара - 

карається штрафом від двохсот пятдесяти до семисот пятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років. 

Давання хабара, вчинене повторно, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від 
п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією 
майна або без такої. 

Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за 
попередньою змовою групою осіб - 

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією 
майна або без такої. 

Давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне 
становище, або організованою групою осіб чи її учасником - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією 
майна або без такої. 

Давання хабара - передача службовій особі майна, права на майно або вчиненні на 
її користь дій майнового характеру за виконання чи невиконання дії, яку та повинна 
була або могла виконати з використанням службового становища чи наданої їй 
влади. Склад цього злочину наявний не тільки тоді, коли хабар дається за вчинення 
певних дій в інтересах того, хто його дає, а й тоді, коли це робиться в інтересах інших 
фізичних чи юридичних осіб. 

Стаття 3692. Зловживання впливом 

Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє 
(погоджується) за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, 
уповноваженою на виконання функцій держави, - 

карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років. 

Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, 
уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за 
надання такої вигоди - 

карається штрафюм від семисот пятдесяти до однієї тисячі пятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 
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Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, 
уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, - 
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. 

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 
нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, 
надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. 

Стаття 370. Провокація хабара або комерційного підкупу 

Провокація хабара або комерційного підкупу, тобто свідоме створення 
службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання 
хабара чи неправомірної вигоди, щоб потім викрити того, хто дав або отримав хабар 
або неправомірну 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 доходів громадян. 

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ" 

Стаття 16 Обмеження, пов'язані з проходженням державної служби 

"На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України 
"Про засади запобігання і протидії корупції". 

(частина перша статті 16 у редакції 
Закону України від 07.04.2011 р. Н3207-Щ 

Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що 
перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу. 

Інші обмеження, пов'язані з проходженням державної служби окремими категоріями 
державних службовців, встановлюються виключно законодавчими актами України. 

Стаття 22 Відсторонення від виконання повноважень за посадою 

Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло 
значної матеріальної чи моральної шкоди громадянинові, державі, підприємству, 
установі, організації чи об'єднанню громадян, є підставою для відсторонення 
державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням 
заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання 
повноважень за посадою приймається керівником державного органу, в якому 
працює цей службовець. 

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна 
перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться 
у строк до двох місяців у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання 
повноважень за посадою не підтверджується результатами службового 
розслідування, це рішення скасовується. 

"Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у разі 
вчинення ним корупційного правопорушення здійснюється у порядку, визначеному 
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". 

{стаття 22 доповнена частиною четвертою згідно із 
Законом України від 07.04.11 р. N3207-]/!) 
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ВИТЯГ З НАКАЗУ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ від 04 серпня 2010 року N 
214 "Про затвердження Загальних правил поведінки державного 
службовця" (зареєстрований в Мін'юсті 11.11.2010 № 1089/18384) 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

І. Загальні положення 

1.1. Ці Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки, 
доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців 
та способів врегулювання конфлікту інтересів. Вони ґрунтуються на Конституції 
України та визначених статтею 3 Закону України "Про державну службу" принципах 
державної служби, спрямовані на підвищення авторитету державної служби та 
зміцнення репутації державних службовців, а також інформування громадян про 
норми поведінки, яких вони мають очікувати від державних службовців. 

При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється з 
цими Загальними правилами, про що робиться письмовий запис у його особовій справі. 

1.2. Ці Загальні правила встановлюють основні вимоги до етики працівників 
органів державної влади, що займають посади, віднесені до відповідних категорій 
посад державних службовців згідно із Законом України "Про державну службу". 

II. Загальні обов'язки державних службовців 

2.1. Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти 
на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України та законами 
України, а також чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України. 

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
прийняті на відповідній території у межах їх повноважень, що не суперечать закону, є 
також обов'язковими до виконання державними службовцями будь-якого органу 
державної влади. 

2.3. Державний службовець має виконувати свої посадові обов'язки чесно, 
неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до 
окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти 
антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян. 

2.8. При виконанні своїх повноважень державний службовець має 
забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, 
використовувались раціонально, ефективно та економно. 

2.10. Державний службовець зобов'язаний своєчасно і точно виконувати рішення 
органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників. 

2.11. Державний службовець зобов'язаний діяти в межах своїх повноважень. 
У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, 

державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про 
це посадову особу, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні -
повідомити вищу за посадою особу. 
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інтересів 

3.1. Державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень вживати 
заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме будь-якої можливості 
виникнення реальних або таких, що видаються реальними, протиріч між його 
приватними інтересами та його службовими повноваженнями, наявність яких може 
вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень. 

3.2. Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, 
повинні бути усунуті до того, як державний службовець буде призначений на посаду. 

У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту 
інтересів, склалися після призначення на посаду, державний службовець повинен 
невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника 
та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин. 

3.3. У разі виникнення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він 
може виникнути, державний службовець повинен дотримуватися цих Загальних правил. 

3.4. Якщо державному службовцю стало відомо про наявність конфлікту 
інтересів у інших державних службовців, йому необхідно повідомити про це свого 
безпосереднього керівника. 

Державний службовець, який повідомив про конфлікт інтересів свого 
безпосереднього керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може 
повідомити про це в письмовій формі керівника органу державної влади. 

3.5. Безпосередній керівник зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, 
спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання 
відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання 
службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством. 

3.6. У разі виникнення конфлікту інтересів у державного службовця, який 
входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, ради тощо), такий 
державний службовець не повинен брати участь у прийнятті рішення, якщо його 
неучасть не впливає на повноваження цього органу. 

У разі якщо неучасть державного службовця, у якого виник конфлікт інтересів і 
який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом 
призведе до втрати повноважень цим органом, участь такого державного службовця 
у прийнятті рішень має здійснюватись під контролем. 

3.7. Державному службовцю рекомендується позбутись приватного інтересу, з 
приводу якого може виникнути конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних 
прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб. 

3.8. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення 
державного службовця іншою особою та відсутності можливостей для його 
переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних службовців 
керівник органу, де працює державний службовець, або його заступник відповідно до 
розподілу повноважень у найкоротший строк, але не більше ніж протягом одного 
робочого дня, приймає рішення про здійснення контролю за рішеннями, що 
приймаються цим державним службовцем. 

У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та вимоги до 
державного службовця щодо прийняття рішень стосовно предмета конфлікту інтересів. 
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3.9. Державний службовець не пізніше наступного робочого дня з дня 
прийняття рішення про застосування контролю ознайомлюється з таким рішенням. 

Якщо конфлікт інтересів виникає у зв'язку з діяльністю державного службовця 
у складі колегіального органу, рішення про запровадження контролю над таким 
державним службовцем надсилається усім членам колегіального органу. 

3.10. Контроль здійснюється у такій формі: 

- перевірка особою, визначеною керівником державного органу, змісту рішень 
чи проектів рішень, що приймаються або розробляються державним службовцем або 
відповідним колегіальним органом з питань, пов'язаних із предметом конфлікту 
інтересів; 

- розгляд справ та прийняття рішень державним службовцем у присутності 
особи, визначеної керівником державного органу. 

IV. Запобігання проявам корупції 

4.1. Державний службовець зобов'язаний неухильно дотримуватись обмежень 
і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та Законом України "Про 
державну службу", уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати 
його в корупції. Своєю поведінкою він має продемонструвати, що не терпить будь-
яких проявів корупції, відкидає пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовує 
службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформує 
керівника свого структурного підрозділу. 

4.3. Державному службовцю забороняється безпосередньо або через інших 
осіб отримувати подарунки від юридичних або фізичних осіб: 

- за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах, що приймаються, вчинюються 
як безпосередньо таким службовцем, так і за його сприяння іншими посадовими 
особами та органами; 

- якщо особа, яка надає подарунок, є підлеглою такої особи; 

- в інших випадках, якщо особа отримує подарунок з мотивів, пов'язаних з її 
службовим становищем. 

4.4. Якщо державний службовець виявив подарунок у своєму службовому 
приміщенні чи отримав його в інший спосіб, він зобов'язаний невідкладно письмово 
повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника. 

Про виявлення подарунка складається акт у довільній формі, в якому 
зазначаються характеристики подарунка та обставини, за яких його було виявлено. 
Акт підписується державним службовцем, який виявив подарунок, безпосереднім 
керівником та особою, відповідальною за запобігання проявам корупції в органі 
державної влади. 

4.6. Державні службовці повинні дотримуватися цих Загальних правил. За 
порушення законодавства про державну службу державні службовці несуть 
відповідальність відповідно до Закону України "Про державну службу". 


