
Хабарництво – це також корупція 

Хабарництво є однією з найбільш небезпечних форм корисливого 

зловживання владою чи службовим становищем, що підриває демократичні 

інститути нашої держави, їх авторитет, дезорганізує нормальну роботу 

органів влади і управління, негативно впливає на суспільство, загрожує 

процесам реформування економіки та становлення української державності. 

Суть хабарництва полягає в тому, що окремі недобросовісні службові    

(посадові) особи, які наділені державою чи громадськими організаціями 

певним обсягом владних повноважень для виконання покладених на них 

обов’язків, перетворюють свою посаду на джерело високого прибутку, на так 

звану « годівницю» за рахунок чужої власності. 

У більшості випадків хабарі даються службовим (посадовим) особам для 

отримання в обхід закону чи встановленого порядку певних благ чи інших 

переваг ( отримання земельної ділянки, житлового приміщення, вступ до 

престижного вищого учбового закладу і т.п.) 

Одержувач хабара надає зазначені та подібні блага, привілеї, створюючи 

об’єктивні умови для обмеження умов та законних інтересів інших громадян. 

Хабародавець шляхом підкупу службової особи ставить себе ніби на місце 

законного власника певного права, домагається від отримувача хабара такого 

неправомірного рішення на свою користь, при якому інший громадянин 

позбавляється можливості реалізувати належне йому за законом право на 

отримання тих чи інших благ і привілеїв. 

Відповідальність за отримання хабара настає незалежно від того виконала чи 

не виконала службова особа обумовлене, збиралася чи ні вона його 

виконувати. 

Довідково 

Покарання за злочин: 

за статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара ) 

1.                       Одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара 

за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в 

інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади 

чи службового становища – карається штрафом відп'ятисот до 

семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до 

шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 



2. Одержання хабара у значному розмірі – карається штрафом від 

семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до 

п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка 

займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, 

або повторно, або поєднане з вимаганням хабара – карається 

позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 

до трьох років та з конфіскацією майна. 

4. Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, 

яка займаєособливо відповідальне становище – 

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

Шановні мешканці Дніпровського району м. Києва! 

З питань доброчесності працівників районної державної адміністрації ви 

можете звернутися з письмовою або усною заявою до керівництва 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 

Київ, б-р Праці, 1/1 або до правоохоронних органів району. 

За інформацією сектору взаємодії з правоохоронними органами. 
 


