Запобігання корупційним правопорушенням
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від
14.10.2014 року № 1700-VII, корупцією є використання особою, на яку
поширюється дія 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, на яку поширюється дія 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.
Корупційним правопорушенням є діяння, що містить ознаки корупції,
вчинене особою, на яку поширюється дія цього Закону (відповідно до ст.3
цього Закону), за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну
та/або цивільно-правову відповідальність;
Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення перелічені
у ст.3 цього Закону, ними є особи, уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування та особи, які для цілей цього Закону
прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
Законом передбачено ряд обмежень щодо осіб, на яких поширюється
дія Закону України «Про запобігання корупції», зокрема такі:
Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого
становища. Забороняється використовувати свої службові повноваження або
своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання
неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати
будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
Обмеження щодо одержання подарунків. Забороняється безпосередньо
або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи
близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та
поводження з ними.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції
щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси,
зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3)залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа
співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за
наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи,
організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності
1. Особам, на яких поширюється дія цього Закону забороняється:
1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із
спорту)
або
підприємницькою
діяльністю,
якщо
інше
не
передбачено Конституцією або законами України;
2) 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), якщо інше не передбачено Конституцією або
законами України.
2. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не
поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у
відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих,
які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних
засідателів і присяжних.
Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням
функцій держави, місцевого самоврядування.
Забороняється:
1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати
трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері
підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або
фізичними особами - підприємцями, 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 юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах
інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових
повноважень, крім випадків, встановлених законом;
3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти
інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в
судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація,
в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.
Обмеження спільної роботи близьких осіб,

Заборона мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути
прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм
особам.
Однак, ця заборона не поширюються на:
1) народних засідателів і присяжних;
2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з
набуттям одним з них статусу виборної особи;
3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є
районними центрами), а також гірських населених пунктах.
Посадові і службові особи органів державної влади, посадові особи
місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі
виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про
вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, їх
структурних підрозділів зобов'язані у межах своїх повноважень ужити
заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово
повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері
протидії корупції. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії
корупції, перебувають під захистом держави.
Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної,
дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про
юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового
характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним
агентством.
Дніпровське районне
управління юстиції
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