МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Відділ правової роботи, правової
освіти, реєстрації нормативноправових актів та систематизації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

«Обмеження,
встановлені антикорупційним
законодавством»

Івано-Франківськ
червень, 2014 рік

Головне управління юстиції в Івано-Франківській області

Методичні рекомендації розроблені для працівників юридичних служб
місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, з
метою підвищення правових знань та подальшого використання при
здійсненні своїх функціональних обов’язків

Упорядник:
Вінтонишин Л.В. – головний спеціаліст
відділу правової роботи, правової освіти,
реєстрації нормативно-правових актів та
систематизації Головного управління
юстиції в Івано-Франківській області
Відповідальний за випуск:
Саведчук Н.З – начальник відділу
правової
роботи,
правової
освіти,
реєстрації нормативно-правових актів та
систематизації Головного управління
юстиції в Івано-Франківській області

Акти законодавства, якими регулюються
запобігання та протидії корупції:

питання

Конституція України;
Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від
18 жовтня 2006 року № 251-V);
Цивільна
конвенція
Ради
Європи
про
боротьбу
з
корупцією (ратифікована Законом України від 16 березня 2005 року
№ 2476-IV);
Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з
корупцією (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року
№ 252-V);
Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про
боротьбу з корупцією (ратифікований Законом України від 18
жовтня 2006 року № 253-V);
Кримінальний кодекс України;
Кодекс України про адміністративні правопорушення;
Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції";
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції";
Національна антикорупційна стратегія на 2011 - 2015 роки, схвалена
Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001;
Указ Президента України від 1 вересня 2011 року № 890 "Питання
Національного антикорупційного комітету";
Указ Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 "Про
першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції";
Указ Президента України від 25 січня 2012 року № 33 "Про Порядок
проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування";
Державна програма щодо запобігання і протидії корупції,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28
листопада 2011 року № 1240;
постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року №
1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах
виконавчої влади", та інші.

Визначення основних термінів
Для
формування
чіткого
розуміння
національних
антикорупційних стандартів необхідно з'ясувати сутність ключових
законодавчих термінів. Такі визначення наведені у статті 1 Закону
України "Про засади запобігання і протидії корупції". В інших
актах законодавства вони найчастіше використовуються з прямим
посиланням на основний антикорупційний закон.
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 цього
Закону, 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 цього Закону,
за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та
дисциплінарну відповідальність;

Конфлікт

інтересів

суперечність між особистими майновими,
немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб 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;

-

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або
одержують без законних на те підстав;

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі
повнолітні, батьки, 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.

Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення
Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" передбачає
вичерпний перелік осіб, що визнаються суб'єктами відповідальності за
корупційні правопорушення.
Відповідно до статті 4 вказаного Закону суб'єктами відповідальності
за корупційні правопорушення є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший
заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр
України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних
органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України,
та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор
України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати,
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної
Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутати місцевих рад;
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців
строкової військової служби;
ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова,
члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі
секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні
засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальницького
складу органів та підрозділів цивільного захисту;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки
України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;
є) члени Центральної виборчої комісії;
ж) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим;
2) особи, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені
в пункті 1 частини першої ст.4;
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами
місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси,

оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники,
члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих
функцій, інші особи в установлених законом випадках);
в) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в
законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому
числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для
іноземної держави, зокрема для державного органу або державного
підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені
вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у
порядку, альтернативному до судового;
г) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної
організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її
імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є
Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських
обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у
юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової
форми, відповідно до закону;
4) посадові особи та працівники юридичних осіб - у разі одержання ними
неправомірної вигоди, або одержання від них особами, зазначеними у пунктах
1 і 2 частини першої ст.4, або за участю цих осіб іншими особами
неправомірної вигоди;
5) фізичні особи - у разі одержання від них особами, зазначеними
у пунктах 1 - 4 частини першої ст.4, або за участю цих осіб іншими особами
неправомірної вигоди.

УВАГА!!!
Для визначення статусу працівників державних чи комунальних
установ та організацій до таких суб'єктів, як посадових осіб юридичних
осіб публічного права, слід врахувати наступне:
А) головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є
наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських
функцій;
Б) відповідно до судової практики, яка склалася і знайшла своє
відображення у відповідному узагальненні Верховного Суду України (йдеться

про постанову Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року №
5 "Про судову практику у справах про хабарництво") організаційнорозпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю
промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою
діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях
незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних,
колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступників,
керівників структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами,
лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт
(майстри, виконроби, бригадири тощо). У той же час під адміністративногосподарськими обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або
розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення
порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими
операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників
планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих
складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів
підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо;
В) відповідно до абзацу третього частини другої статті 81 Цивільного
кодексу України юридична особа публічного права створюється розпорядчим
актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Запобіжні антикорупційні механізми:
1.
2.
3.
4.

Обмеження щодо використання службового становища;
Обмеження щодо суміщення та сумісництва;
Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв);
Обмеження щодо роботи близьких осіб;

Обмеження щодо використання службового
становища
1. Коло осіб, на яких поширюється дане обмеження:
особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;
особи, які для цілей антикорупційного законодавства прирівнюються до
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (Див. вище);
особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з
виконанням
організаційно-розпорядчих
чи
адміністративногосподарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання
таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від
організаційно-правової форми, відповідно до закону.

2. Види обмежень та заборон:
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);
неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;
неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів
місцевого самоврядування або посадових осіб;
неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у
зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та
прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

Обмеження щодо суміщення та сумісництва
Коло осіб, на яких поширюється дане обмеження:
особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.

УВАГА!!! обмеження не поширюються на депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих,
які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній
основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій
раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
Види обмежень:
вказаним вище особам забороняється 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.

!!! Під такою діяльністю "інша оплачувана діяльність" слід
розуміти будь-яку діяльність, спрямовану на отримання доходу і не
пов'язану з виконанням особою своїх посадових обов'язків з
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
!!! При застосуванні обмеження в частині зайняття підприємницькою
діяльністю слід керуватися наведеним у статті 42 Господарського
кодексу України визначенням підприємництва як самостійної,
ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської
діяльності,
що
здійснюється
суб'єктами
господарювання
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних
результатів та одержання прибутку.

особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, забороняється входити до складу правління, інших
виконавчих чи контрольних органів, 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 (спостережній раді), ревізійній
комісії
господарської
організації),
якщо
інше
не
передбачено Конституцією або законами України.

Обмеження щодо одержання дарунків
(пожертв)
Коло осіб, на яких поширюється дане обмеження:
особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;
дві категорії осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені
в пункті 1 частини першої статті 4 вказаного Закону;
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами
місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси,
оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники,
члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих
функцій, інші особи в установлених законом випадках).

Вказаним особам забороняється:
приймати дарунки (пожертви) 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,
тобто у формі так званого "завуальованого" хабара;
забороняється приймати будь-який дарунок (пожертву) від підлеглої
особи.

!!! ВИНЯТКИ:
1. Дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність
та пожертви, за наявності двох умов:
а) такі дарунки чи пожертви не можуть прийматися за вчинені рішення, дії
чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як
безпосередньо особою, якій надається дарунок чи пожертва, так і за її сприяння
іншими посадовими особами та органами;
б) 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. Розмір мінімальної заробітної
плати встановлюється у Законі України про Державний бюджет кожного року.

Довідково: Стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет на
2014 рік" встановлює такий розмір мінімальної заробітної плати у
місячному розмірі: 1218 гривень; у погодинному розмірі - 7,3 гривні..
У той же час, вартість дарунка (пожертви) отриманого одноразово в
період з 1 січня по 1 грудня 2014 року не може перевищувати - 609
гривень.
в) дарунки, які даруються близькими особами;
г) дарунки, які одержуються як загальнодоступні знижки на товари,
послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Обмеження щодо роботи близьких осіб
Коло осіб, на яких поширюється дане обмеження:
а) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за виключенням народних депутатів України, депутатів
Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад;
б) посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують
заробітну плату за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" вказані особи не можуть мати у
безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо
підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
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. При цьому відносинами прямої
організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника
вважається наявність хоча б одного із перелічених повноважень керівника щодо
підлеглої йому близької особи.

Близькими особами Закон визначає таких осіб:
чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук,
внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням;
особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають
взаємні права та обов'язки, в тому числі особи, які спільно проживають,

але не перебувають у шлюбі.

Згадане обмеження не поширюються на:
1) народних засідателів і присяжних;
2) близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв'язку з
перебуванням кожного з них на виборній посаді;
3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є
районними центрами), а також гірських населених пунктах;
4) осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я,
фізичної культури та спорту, соціального захисту, крім державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування.

