ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Корупція - використання особою, на яку поширюється дія Закону
України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень
чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції
такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція
чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним
чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного
використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними
можливостей

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.

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес
особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи
іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними
особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або
діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним
інтересом особи та її службовими чи представницькими
повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість
прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень.
Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного
інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі
повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень.

Обмеження спільної роботи близьких
осіб

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки
із суб’єктом, на якого поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та
обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не
перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха,
син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник,
особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.
Особи, зазначені у підпунктах "а", "в"-"з" п. 1
ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання
корупції», не можуть мати у прямому
підпорядкуванні близьких їм осіб або бути
прямо підпорядкованими у зв’язку з
виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад,
зазначених у підпунктах "а", "в"-"з" п. 1 ч. 1 ст.3
Закону України «Про запобігання корупції»,
зобов’язані повідомити керівництво органу, на
посаду в якому вони претендують, про працюючих
у цьому органі близьких їм осіб.

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, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати,
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова
Ради міністрів Автономної Республіки Крим; в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової
служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі
військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;
ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради
правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової
адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді);
д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи
начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного
антикорупційного бюро України;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань,
Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони
природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;
є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
ж) члени Центральної виборчої комісії; з) поліцейські;

Обмеження не поширюються на :
народних засідателів і присяжних;
близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу
виборної особи;
осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також
гірських населених пунктах.

Обмеження щодо одержання подарунків
(особами на яких поширюється дія Закону України «Про
запобігання корупції»)

1) Абсолютна заборона: забороняється 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;



якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

2) Виключення:
o приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про
гостинність, крім випадків, передбачених вище, якщо 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.

Передбачене обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
 даруються близькими особами;
 одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні
виграші, призи, премії, бонуси.

3) Подарунки, одержані особами, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим,

територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи
організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються
органу, підприємству, установі чи організації у визначеному Кабінетом Міністрів
України порядку.

Обмеження щодо
сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності

Забороняється займатися
іншою оплачуваною (крім
викладацької, наукової і творчої
діяльності, медичної практики,
інструкторської та суддівської
практики із спорту) або
підприємницькою діяльністю

Наукова діяльність —
це інтелектуальна
творча діяльність,
спрямована на
одержання та
використання
нових знань.

Забороняється 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)

Викладацька діяльність – це
процес надання знань,
формування вмінь і навичок із
різних напрямів освіти,
розвитку інтелектуальних і
творчих здібностей, фізичних
якостей відповідно до задатків
та запитів осіб – учнів,
студентів, стажерів,
аспірантів, ад’юнктів,
докторантів тощо; діяльність
з отримання ними професії,
підвищення їх виробничої
кваліфікації, забезпечення
фундаментальної наукової,
загальнокультурної, спеціальної
практичної підготовки і
перепідготовки.

Творча
діяльність індивідуальна чи
колективна
творчість,
результатом якої
є створення або
інтерпретація
творів, що мають
культурну
цінність

Відповідальність за
корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення

За Кримінальним кодексом України
Стаття 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми
Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником
правоохоронного органу
Стаття 365-2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
Стаття 366. Службове підроблення
Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації
Стаття 367. Службова недбалість
Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою
Стаття 368-2. Незаконне збагачення
Стаття 368-3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно
від організаційно-правової форми
Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі
Стаття 369-2. Зловживання впливом
Стаття 369-3. Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань
Стаття 370. Провокація підкупу

За Кодексом України про
адміністративні правопорушення
Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності
Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання
подарунків
Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів
Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з
виконанням службових повноважень
Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції
Стаття 172-9-1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з
маніпулюванням офіційним спортивним змаганням

