
ПАМ’ЯТКА 
 

про вимоги і обмеження щодо прийняття та проходження державної служби 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 

 

Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) передбачено, що особи, уповноважені на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання своїх службових 

повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм 

поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. 

 

Відповідно до статей 22, 23, 25 Закону особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, забороняється: 

- використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з 

метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-

яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах; 

- безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких 

їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, 

пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також, якщо особа, яка 

дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи; 

- 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; 

- входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, 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, крім випадку, передбаченого абзацом першим частини другої статті 25 Закону. 

 

Статтею 24 Закону встановлено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, 

незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно відмовитися від пропозиції; за можливості 

ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з 

числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) 

або керівника органу, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

 

Статтею 26 Закону встановлено, що особам, уповноваженим на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється: 

- протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або 

вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або 

фізичними особами - підприємцями, якщо особи 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 з юридичних осіб або фізичних осіб 

- підприємців; 

- 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; 

- протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у 

справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, 

підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення 

зазначеної діяльності. 

 

Відповідно до статті 27 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо 

підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам та зобов’язані повідомити 
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керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм 

осіб. 

 

Згідно із статтею 28 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли 

особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту 

інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає 

наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство з 

питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час 

виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; не вчиняти дій та не приймати 

рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи 

потенційного конфлікту інтересів. 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо 

чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або 

бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх 

осіб. 

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися 

за роз’ясненням до Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про 

відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі V Закону. 

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від 

відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено 

конфлікт інтересів. 

 

Відповідно до статті 29 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно 

вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з 

наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до 

повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади. Позбавлення приватного 

інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування. 

 

Статтею 36 Закону визначено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зобов’язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в 

управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому 

законом. При цьому, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні 

права на користь членів своєї сім’ї. 

Якщо на момент закінчення зазначеного шестидесятиденного строку в системі депозитарного обліку 

встановлено обмеження на здійснення операцій з акціями на підставі відповідного рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення внесення змін до системи 

депозитарного обліку, особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 

цього Закону, зобов’язані передати такі належні їм акції в управління іншій особі протягом 60 днів з 

дня відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідних акцій.  

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, призначені 

(обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та 

корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство з питань 

запобігання корупції із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.  

 

Відповідно до статті 38 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно 

додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у 

стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. 

 

Згідно із статтею 39 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах. 
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Статтею 40 Закону визначено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної 

нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або 

поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків 

або окремих політиків. 

 

Стаття 41 Закону визначає, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-

яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання. 

 

Статтею 42 Закону передбачено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують 

службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони 

підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного 

використання державної і комунальної власності. 

 

Відповідно до статті 43 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу 

інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових 

повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 

 

Згідно із статтею 44 Закону особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень 

керівництва, якщо вони суперечать закону. Самостійно оцінюють правомірність наданих 

керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень 

чи доручень. 

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, уповноважена на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу 

охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, 

державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це 

керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює, а виборні особи - 

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство). 

 

Статтею 45 Закону встановлено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що 

визначається Національним агентством. 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які припиняють 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 

період, не охоплений раніше поданими деклараціями. 

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому 

Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік. 

Особа, яка претендує на зайняття посади особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, до призначення на відповідну посаду, подає в установленому Законом 

порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік. 

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену 

декларацію, але не більше трьох разів. 

У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання 

декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний 

подати відповідну декларацію з достовірними відомостями. 
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Суб’єкти декларування, які не мали можливості до 1 квітня за місцем військової служби, роботи 

подати декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік у зв’язку з виконанням завдань в інтересах оборони України під час 

дії особливого періоду, безпосередньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на 

території проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, направленням до інших держав для участі в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу, 

виконанням інших завдань в інтересах національної безпеки і оборони, подають таку декларацію за 

звітний рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження військової служби, 

роботи чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24 

Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". 

 

Відповідно до статті 52 Закону 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 письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним 

порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. 

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 працездатних 

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 оприлюднюється на офіційному веб-

сайті Національного агентства. 

 

Згідно із статтею 60 Закону особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, забороняється 

відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або 

юридичним особам передбачено законом; надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі 

інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону. 

 

Статтею 651 Закону встановлено, що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку. 

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 позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню 

до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням 

керівника органу, підприємства, установи, організації, де 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, 

місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється 

виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом. 

Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері 

службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, 

визначеному законом. 

Особа, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, 
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якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання 

службових повноважень за рішенням керівника органу, установи, підприємства, організації, де 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. 

 

Стаття 66 Закону визначає, що збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила 

відповідне правопорушення, в установленому законом порядку. 
 


