
Обмеження щодо використання службового становища. 

   Законом України від 07.04.2011 № 3206 «Про засади запобігання і протидії 

корупції» встановлено перелік обмежень, спрямованих на запобігання і 

протидію корупції, зокрема, статтею 6 передбачено: 

   Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4  цього Закону, 

забороняється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з 

цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з 

прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому 

числі: 

1. неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні 

ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, 

кредитів, пільг, укладенні контрактів ( у тому числі на закупівлю 

товарів, робіт і послуг за державні кошти); 

2. неправомірно сприяти призначенню на посаду особи; 

3. неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування або посадових осіб; 

4. неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у 

зв’язку з підготовкою проектів, виданням  нормативно-правових актів 

та прийняттям рішень, затвердженням ( погодженням ) висновків. 

   Нагадуємо, що статтею 4 Закону України  «Про засади запобігання і 

протидії корупції» визначено перелік суб’єктів відповідальності за 

корупційні  правопорушення. До цього переліку віднесено,  найвищих 

посадових осіб держави, народних депутатів України, депутатів Верховної 

Ради Автономної  Республіки Крим, депутатів місцевих рад, державних 

службовців, службовців місцевого самоврядування, суддів, 

військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, членів 

Центральної виборчої комісії, а також осіб, які постійно або тимчасово 

обіймають посади, пов’язані з виконанням  організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків, або особи спеціально 

уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми. Для цілей цього Закону 

прирівняні до осіб уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування  посадові особи юридичних осіб публічного права, 

 особи, які надають публічні послуги ( аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а 

також експерти, арбітражні керуючі, третейські судді під час виконання ними 

цих функцій, посадові особи іноземних держав або міжнародних 

організацій). 

   Також, вказаним законом,  встановлено обмеження щодо сумісництва та 

суміщення з іншими  видами  діяльності (ст.7),    щодо одержання  дарунків   

(пожертв) (ст.8), щодо роботи близьких осіб ( ст.9), обмеження щодо осіб, які 



звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави, місцевого самоврядування (ст.10). 
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