
 Відповідальність за корупційні правопорушення несуть не тільки 

державні службовці 

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», який є базовим 

законодавчим актом, визначає основні засади запобігання і протидії корупції 

у публічній і приватній сферах суспільних відносин, коло суб’єктів 

відповідальності за корупційні правопорушення, відшкодування завданої 

внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення 

порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави. 

Одним з основних інноваційних положень закону є те, що до суб'єктів 

відповідальності за корупційні правопорушення віднесені особи, які для 

цілей цього Закону прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, а саме: 

 посадові особи юридичних осіб публічного права, особи, які не є 

державними службовцями, посадовими особами місцевого 

самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, 

оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні 

посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час 

виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом 

випадках); 

 посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в 

законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в 

тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції 

держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або 

державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, 

які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в 

іноземних державах у порядку, альтернативному до судового; 

 посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної 

організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією 

діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських 

асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи 

міжнародних судів; 

 особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання 

таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми, відповідно до закону; 

 посадові особи та працівники юридичних осіб - у разі одержання ними 

неправомірної вигоди, або одержання від них особами, зазначеними у 

пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими 

особами неправомірної вигоди. 



Необхідно зазначити, що законом посилено обмеження для публічних 

службовців. Публічним службовцям забороняється використовувати свої 

службові повноваження та пов'язані з цим можливості, у тому числі: 

 неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні 

ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, 

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

товарів, робіт і послуг за державні кошти); 

 неправомірно сприяти призначенню на посаду особи; 

 неправомірно втручатися у діяльність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування або посадових осіб; 

 неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у 

зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та 

прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків. 

Крім того, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю 

(крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 

інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України. 

Також особам, уповноваженим на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування, заборонено безпосередньо або через інших 

осіб одержувати дарунки від юридичних та фізичних осіб. Винятком є ті 

дарунки, які даровані від близьких осіб, або відповідають загальновизнаним 

уявленням про гостинність (для останніх – вартість таких подарунків не 

повинна перевищувати 50 % мінімальної заробітної плати, а в рік сукупно не 

перевищувати однієї мінімальної заробітної плати). 

Закон встановлює обмеження для певного кола службовців щодо 

перебування у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб. До них 

належать подружжя, діти, батьки, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки, 

усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, 

пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із публічним 

службовцем. 

Доцільно зауважити на таку норму як обмеження щодо осіб, які звільнилися з 

посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, 

місцевого самоврядування. Законом встановлено, що публічним службовцям, 

які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року 

з дня її припинення забороняється: 

 укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері 

підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи 

організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, зазначені в 

абзаці першому цієї частини, 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 підприємств, 

установ чи організацій; 

 розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах 

інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових 

повноважень, крім випадків, установлених законом; 

 представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, 

що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в 

якому (яких) вони працювали. 
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