
Обмеження та заборони як засіб запобігання корупційним та  
пов’язаним з корупцією правопорушенням  

 

Вступаючи на державну службу, особа, крім прав та основних обов’язків державного службовця, свідомо й 
добровільно приймає встановлені законодавством обмеження і заборони. Правові обмеження державних службовців 

зумовлені специфікою виконуваних ними державних функцій і службових повноважень. 

Законодавством встановлено низку положень, що за змістом є обмеженнями та заборонами певних видів 

поведінки посадових осіб, а за своїм призначенням це – засоби запобігання корупції. Необхідно такі положення 
знати, розуміти та дотримуватись у своїй повсякденній діяльності.  

Головна мета обмежень – це забезпечення ефективного функціонування державної служби, встановлення 

правових бар’єрів перед можливими зловживаннями державних службовців, створення умов для належного 
виконання посадових повноважень і реалізація встановлених Конституцією прав і свобод службовців.  

Обмеження й заборони стосуються осіб, які мають намір стати на державну службу, і діють протягом усього 
часу проходження цими особами державної служби, а деякі починають діяти після припинення чи звільнення з 

державної служби. 

Розділ IV "Запобігання  корупційним та пов′язаним з корупцією правопорушенням" Закону України "Про 

запобігання корупції" (далі – Закон) містить норми стосовно антикорупційних обмежень.  

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища 

Відповідно до статті 22 Закону особам, зазначеним у частині першій статті 3 Закону, забороняється: 

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

одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб 

– використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.  

Використання службових повноважень та становища з метою одержання неправомірної вигоди можливе у 

будь-який спосіб: сприяння отриманню контрактів з державними установами чи органами місцевого 

самоврядування, сприяння працевлаштуванню, здійснення впливу на прийняття рішень, надання переваг певним 
фізичним або юридичним особам при наданні дозволів тощо.  

Законом дано визначення терміну неправомірна вигода.  

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-
які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 

законних на те підстав.  

Використання державного чи комунального майна або коштів в приватних інтересах також має багато 

можливих форм: використання службового транспорту в приватних цілях, використання послуг робітників в 
приватних інтересах, використання обладнання в приватних інтересах, привласнення та розтрата бюджетних коштів 

тощо. 

Обмеження щодо одержання подарунків 

Статтею 23 Закону особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону передбачено обмеження 

щодо одержання подарунків. 

Визначення поняття «подарунок» 

Цивільний кодекс України Закон України України 

«Про запобігання корупції» 

дарунок – це рухомі речі,  

в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі  

речі, майнові права, які передаються  
обдаровуваному безоплатно 

у власність (ст.ст. 717, 718) 

подарунок – грошові кошти або інше 

майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, які надають/ 
одержують безоплатно або за ціною, 

нижчою мінімальної ринкової 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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Усі подарунки можна поділити на три категорії: 

- заборонені 

- дозволені з певними обмеженнями 
- дозволені 

Заборонені подарунки 

Категорично забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки 

(незалежно від їх вартості) для себе або близьких осіб від юридичних та фізичних осіб (ч. 1 ст. 23 Закону): 

1) у зв’язку із здійсненням особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

2)  якщо особа, яка дарує(дарувальник), перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок 
(обдаровуваного). 

Подарунки, дозволені з певними обмеженнями 

Дозволено отримувати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність з 
обмеженнями по вартості (ч. 2 ст. 23 Закону). Зазначені подарунки дозволено отримувати лише за таких умов: 

1) подарунки отримуються не у зв’язку зі здійсненням особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування; 

2)  особа, яка дарує, не перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок. 

Поняття «відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність» вважається оціночним та на 
законодавчому рівні не визначене. Дане поняття може тлумачитися з урахуванням загальних принципів діяльності 

державних службовців, обстановки дарування, приводу, з якого надається дарунок, традицій, національних вимог 

дипломатичного протоколу, етикету та ряду інших чинників.  

Обмеження подарунків по вартості передбачають, що вартість таких подарунків не перевищує один 
прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений 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. 

Дозволені подарунки 

Дозволено отримувати (ч. 2 ст. 23 Закону) подарунки, які: 

1) даруються близькими особами; 

Близькими особами є (абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону): 

 члени сім’ї; 

 чоловік, дружина; 

 батько, мати; 

 вітчим, мачуха; 

 син, дочка, пасинок, падчерка; 

 рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри; 

 рідний брат та сестра дружини (чоловіка); 

 племінник, племінниця; 

 рідний дядько, рідна тітка; 

 дід, баба, прадід, прабаба; 

 внук, внучка, правнук, правнучка; 

 зять, невістка; 

 тесть, теща, свекор, свекруха; 

 батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки); 

 усиновлювач чи усиновлений; 

 опікун чи піклувальник; 



 особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта. 

 

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, 
бонуси. 

В даному випадку мається на увазі придбання товарів чи послуг за зниженими цінами, доступ до яких мають 
усі покупці певного товару чи послуги. Наприклад, сезонний розпродаж одягу чи гарячі туристичні путівки. Те ж 

стосується всіляких акцій, виграшів, бонусів, які службова особа одержує на тих же умовах, що й інші особи. Тобто 
такі знижки, премії, бонуси тощо не носять індивідуального характеру і спеціальних умов, під які підпадає виключно 

службова особа. 

При цьому, отримання будь-якого із перелічених категорій подарунків не повинно впливати на об’єктивність 

чи неупередженість прийняття особою рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання нею своїх 
обов’язків. 

Рішення, прийняте особою, уповноваженою на виконання функцій держави, на користь особи, від якої вона 
чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці 

рішення розповсюджуються положення статті 67 цього Закону. Тобто рішення підлягають скасуванню, а укладені 
правочини можуть бути визнані недійсними. 

Крім того, якщо вартість подарунка перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 
на 1 січня звітного року, то такий подарунок обов’язково має бути відображений у щорічній декларації. 

Якщо ж вартість подарунка перевищує 50 прожиткових мінімумів, то про його отримання необхідно вказати у 
повідомленні про суттєві зміни у майновому стані. 

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними 

Згідно статті 24 Закону в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, особи, 
уповноважені на виконання функцій держави, 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 відповідного 

органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Саме головне в такій ситуації категорично відмовитися від пропозиції, не брати до рук ніяких предметів і не 

дозволяти що-небудь ставити на підлогу, стільці або класти на стіл. Відмова має бути категоричною, чіткою і 
зрозумілою. Службова особа має роз’яснити про обмеження і заборони, які на неї покладені законом. 

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.  

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 

Відповідно до вимог статті 25 Закону обмеження щодо сумісництва та суміщення, поширюється на осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Зокрема, вказаним особам 

забороняється: 

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

інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено 
Конституцією або законами України 

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

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. 

Також для даної заборони не має значення у який час здійснюється інша оплачувана робота – у робочий чи 

позаробочий, під час відпустки чи ні. 

Зверніть увагу що, викладацька, наукова та творча діяльність, медична практика, інструкторська та 
суддівська практика зі спорту також можуть бути видами підприємницької діяльності. Якщо особа займається 

вищевказаними видами діяльності як ФОП, матиме місце порушення заборони, встановленої у п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону 
(заборона займатися підприємницькою діяльністю). 

Відповідальність за порушення заборони щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи 

контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації настає незалежно від того, чи вчиняла особа 
будь-які дії на посаді в органі управління, чи здійснювало таке підприємство/організація господарську діяльність та 

чи отримувало дохід, а також незалежно від отримання доходу особою від такої діяльності. 

Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави,  

місцевого самоврядування 

Відповідно до статті 26 Закону 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 вищезгадані 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 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, встановлених 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. 

При цьому слід зазначити, що порушення обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є 

підставою для припинення відповідного договору. Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з 
порушенням вказаних вимог, можуть бути визнані недійсними. 

Обмеження спільної роботи близьких осіб 

Відповідно до статті 27 Закону обмеження щодо спільної роботи близьких осіб поширюється на осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Зокрема, вони не можуть мати у 

прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень 

близьким їм особам.  

Зазначені обмеження щодо роботи близьких осіб не стосуються осіб, які працюють у сільських населених 
пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах. 

Вичерпне поняття прямого підпорядкування визначено статтею 1 Закону.  

Пряме підпорядкування – це 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 тощо, контролю за їх виконанням. 

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, зобов’язані повідомити 

керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

Таке повідомлення здійснюється стосовно всіх близьких осіб, які працюють в органі, незалежно від того, яку 

посаду вони обіймають, та чи призведе таке призначення до утворення відносин прямого підпорядкування між 
близькими особами. 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо обмеження роботи близьких осіб, необхідно вжити 
заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини 

добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин 
підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. 



У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 

займаної посади. 

Зверніть увагу що, робота у підпорядкуванні близької особи є обставиною, за якої виникає потенційний 

конфлікт інтересів. 

У вказаній ситуації особа, в підпорядкуванні якої працює близька особа, зобов’язана одночасно дотримуватись 

вимог ст. 27 Закону щодо вжиття заходів з усунення обставин прямого підпорядкування та вимог ст. 28 Закону щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

При цьому слід враховувати, що час для виконання вимог ст. 28 Закону є більш обмеженим (повідомлення про 

конфлікт інтересів здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту виявлення, а врегулювання 

конфлікту інтересів – протягом 2-х робочих днів з дня отримання повідомлення), ніж час для усунення обставин 
прямого підпорядкування близьких осіб (до 1 місяця з моменту виникнення обставин). 

Відповідальність за порушення встановлених Законом обмежень 

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень щодо 

запобігання корупції особа може бути притягнута, зокрема, до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. 

Стаття 172-4 Кодексу України передбачає відповідальність за порушення встановлених законом обмежень 

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності: 

– штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

– конфіскація отриманого доходу. 

Особу, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення: 

– штраф від 500 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

– конфіскація отриманого доходу; 

– позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Стаття 172-5 Кодексу України передбачає відповідальність за порушення встановлених законом обмежень 
щодо одержання подарунків: 

– штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

– конфіскація подарунку. 

Особу, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення: 

– штраф від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

– конфіскація подарунку; 

– позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Стаття 172-7 Кодексу України передбачає відповідальність за порушення встановлених законом обмежень 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: 

– штраф від 100 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Особу, яку протягом року вже було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення: 

– штраф від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; 

– позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Стаття 172-8 Кодексу України передбачає відповідальність за незаконне використання інформації, що 
стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень: 

– штраф від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 


