
ПАМ’ЯТКА  

щодо запобігання корупції 

Горлівський інститут іноземних мов  

Державного вищого навчального закладу  

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Терміни, визначені у статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»: 

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, 

вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке 

законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність; 

корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 

цього Закону, 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, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, 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; 

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; 

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

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

нижчою мінімальної ринкової; 

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак 

корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього 

Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

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 
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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; 

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи 

прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро 

України, Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про запобігання корупції» 

відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, 

регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими 

законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-

правовими актами. Суб’єкти визначені у статті 3 Закону України «Про 

запобігання корупції». Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням та відповідні обмеження визначені у статтях з 22 по 27 

Закону України «Про запобігання корупції».  

Кроки запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначені 

статтею 28 Закону України «Про запобігання корупції»,  яка зазначає 

наступне: 

1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, зобов’язані: 

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів; 

2) 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 чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під 

час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; 

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів; 

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів. 

2. 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 
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всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних 

інтересів третіх осіб. 

3. Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень 

якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох 

робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому 

особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо 

врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу. 

Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про 

наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи 

робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання 

конфлікту інтересів. 

4. Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого 

належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо 

про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити 

передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів такої особи. 

5. 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 цьому 

розділі Закону. 

6. 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. 

7. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження 

державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних 

послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та 

шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких 

вони регулюють. 

Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої 

статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 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. 

Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції 

сформований в юридичній особі, а документи підрозділу розташовані на 
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офіційному сайті Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет» www.slavdpu.dn.ua 

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

особи, зазначені в частині першій статті 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», притягаються до кримінальної, адміністративної, 

цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому 

законом порядку. 

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її 

уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до юридичної 

особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, 

застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

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. 

Корупційні злочини визначені у примітці до статті 45 Кримінального кодексу 

України та передбачені статтями  191,  262,  308,  312,  313,  320,  357,  410, у 

випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також 

злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364
-1

, 365
-2

, 366
-1

, 368-369
-

2
 цього Кодексу. 

Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією визначені розділом 

13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

В свою чергу Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного 

механізму запобігання корупції» від 2 жовтня 2019 року № 140-IX наводить 

низку змін до законодавства. 

Перелік законодавчих норм: 

1. Конституція України. 

2. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII. 

3. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві». 

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації». 

5. Кодекс законів про працю України. 
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6. Кримінальний кодекс України. 

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

8. Кодекс адміністративного судочинства України. 

9. Цивільний процесуальний кодекс України. 

10. Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань 

запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 04.09.2013 № 706. 

11. Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями 

про корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 

№ 286 (зі змінами). 

12. Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про 

порушення вимог Закону України «Про політичні партії в Україні», що 

надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції, 

затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 27.10.2017 № 1024, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 15.01.2018 за № 60/31512. 

13. Положення про Єдиний державний реєстросіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення. 

14. Спільний наказ Державної судової адміністрації України та 

Національного агентства з питаньзапобігання корупції від 10 квітня 

2018 року № 167/54/18 “Про затвердженняПорядку надсилання 

електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчиниликорупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, 

дояких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку 

з вчиненнямкорупційного правопорушення”. 

15. Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання 

корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію 

антикорупційної програми, затверджений рішенням Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року 

за № 1542/29672. 

16. Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 

березня 2017 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 09 березня 2017 року за № 326/30194. 

17. Закон України від 2 жовтня 2019 року № 140-IX «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності 

інституційного механізму запобігання корупції» . 
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