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ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

про спеціальні обмеження, встановлені законом України 
 «Про запобігання корупції», для посадових 

 осіб юридичних осіб публічного права при їх прийнятті та подальшій 
роботі на посадах, наділених організаційно-управлінськими функціями 

  
 Згідно ч.2 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи 
юридичних осіб публічного права, для цілей цього Закону, прирівнюються до 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування!!! 
 Законом  України «Про  запобігання  корупції» встановлено  спеціальні 
обмеження щодо, а саме: 
 Стаття 22 «Обмеження  щодо  використання  службових  повноважень  
чи свого становища» - забороняє 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. 
 Стаття 23 «Обмеження  щодо  одержання  подарунків» - забороняє 
державним службовцям 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 державними  службовцями 
діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 
 2)  якщо  особа,  яка  дарує,  перебуває  в  підпорядкуванні державного 
службовця. Рішення, прийняті державним службовцем на користь особи, від 
якої він чи його близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що 
прийняті в умовах конфлікту інтересів.  
 Стаття 28 «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» -
зобов'язує державних службовців: 

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 
потенційного конфлікту інтересів; 

2) повідомляти  не  пізніше  наступного  робочого  дня  з  моменту,  
коли державний службовець дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у 
нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього 
керівника, а у випадку  перебування державного  службовця на  посаді,  яка  не  
передбачає наявності у нього безпосереднього керівника,  або  в  колегіальному  
органі - Національне агентство з питань запобігання корупції 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.  

Державні службовці не можуть прямо чи опосередковано спонукати у 
будь-який  спосіб  підлеглих  до  прийняття  рішень,  вчинення  дій  або  



бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або 
приватних інтересів третіх осіб.  

Стаття 60 «Вимоги щодо прозорості інформації» - забороняє 
державним службовцям: 

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання 
якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі 
інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону. 

Стаття 65 «Відповідальність  за  корупційні  або  пов’язані  з  
корупцією правопорушення»  передбачає,  що  за  вчинення  корупційних  або  
пов’язаних  з корупцією  правопорушень державні  службовці притягаються  до  
кримінальної, адміністративної,  цивільно-правової  та  дисциплінарної  
відповідальності  у встановленому законом порядку. 

Стаття 40 «Політична нейтральність» - зобов’язує державних 
службовців при  виконанні  своїх  службових  повноважень  дотримуватися  
політичної нейтральності,  уникати  демонстрації  у  будь-якому  вигляді  
власних  політичних переконань або поглядів, не використовувати службові 
повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих 
політиків. 

Стаття  43 «Нерозголошення  інформації» - забороняє  державним 
службовцям розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну 
та іншу  інформацію  з  обмеженим  доступом,  що  стала  їм  відома  у  зв’язку  
з виконанням  своїх  службових  повноважень  та  професійних  обов’язків,  
крім випадків, встановлених законом. 

Стаття 44 «Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень» 
- вимагає  від  державних службовців  утримуватися, незважаючи  на  приватні 
інтереси, від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать 
закону.  
 Стаття 45 «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування» зобов’язує осіб, зазначених у 
пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, 
щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 
НАЗК декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.  
(тільки для ректора та проректорів!!!!). 
 Про спеціальні обмеження, встановлені Законом України «Про 
запобігання корупції» щодо посадових  осіб юридичних осіб публічного права 
при їх прийнятті та подальшій роботі на посадах, наділених організаційно-
управлінськими функціями ПОПЕРЕДЖЕНИЙ (на).  
 Із Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 
№1700-VII та положеннями Антикорупційної програми Національного 
університету водного господарства та природокористування 

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ(на) 
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