
Комунальне некомерційне підприємство
 «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

Краматорської міської ради

НАКАЗ
від 20.01.2020р м. Краматорськ

№ 44

Про підвищення ефективності здійснення заходів
щодо запобігання, виявлення і протидії корупції 
в КНП «ЦПМСД № 1» КМР  

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від  14.10.2014 № 1700-VII із змінами,
рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2010 № 3 «Про функціонування
Єдиного  державного  реєстру  декларацій  осіб,  уповноважених  на  виконання  держави  або  місцевого
самоврядування»,  рішень  Національного  агентства  з  питань  запобігання  корупції  від  11.08.2016  №  3,
«Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно
заходів фінансового контролю» із змінами (далі – Закон) , від 02.09.2016 № 19, «Порядку перевірки факту
подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та
повідомлення  Національного  агентства  з  питань  запобігання  корупції  про  випадки  неподання  чи
несвоєчасного  подання  таких  декларацій»  від  06.09.2016  № 20,  «Порядку  інформування  Національного
агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента»,
від  10.02.2017 № 56  «Про  затвердження  Порядку  проведення  контролю  та  повної  перевірки  декларації
особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування»  із  змінами,  від
11.08.2016 № 10 «Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та /або корпоративних
прав з метою запобігання конфлікту інтересів», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку  проведення  службового  розслідування  стосовно  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій
держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції»
прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від
13.06.2000 № 950,   з  метою підвищення ефективності  здійснення заходів щодо запобігання,  виявлення і
протидії  корупції  в  комунальному  некомерційному  підприємстві  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги № 1» Краматорської міської ради, - 

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  перелік  посад  в  Комунальному  некомерційному  підприємстві  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради, що займають посадові особи, які здійснюють адміністративно-
господарські  та  організаційно-розпорядчі  функції  (обов’язки)  (підпункт  «а»  п.  2  ч.  1  ст.  3  Закону  України  «Про
запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII із змінами) (Додаток 1).

2. Затвердити Положення про запобігання, виявлення та протидію корупції в  комунальному некомерційному
підприємстві  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги № 1» Краматорської  міської  ради (далі  –  Положення)
(Додаток 2).

3.  Затвердити  форму Попередження  про спеціальні  обмеження  та  обов’язки,  установлені  Законом України
«Про запобігання корупції» від  14.10.2014  № 1700-VII із змінами, для посадових осіб комунального некомерційного
підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  № 1»  Краматорської  міської  ради,  які  відносяться  до
суб'єктів відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – Попередження)
(Додаток 3).

4.  Затвердити  Перелік порад  працівникам  для  підвищення  ефективності  здійснення  ними  заходів  щодо
запобігання, виявлення та протидії корупції в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради (Додаток 4).

5. Затвердити Перелік видів юридичної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень (Додаток 5).

6.  Посадові  та  службові  особи комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради (далі – Підприємство), перелік яких наведений у Додатку 1 до
цього  наказу,  інші  особи,  які  виконують  роботу  та  перебувають  з  Підприємством  у  трудових  відносинах,
зобов’язані:

6.1.  Не  вчиняти  та  не  брати  участі  у  вчиненні  корупційних  правопорушень,  пов’язаних  з  діяльністю
Підприємства;

6.2.  Утримуватися  від  поведінки,  яка  може  бути  розціненою  як  готовність  вчинити  корупційне
правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства;

6.3.  Невідкладно  інформувати  посадову  особу,  відповідальну  за  запобігання  корупції  у  діяльності
Підприємства,  головного  лікаря  або  засновників  Підприємства  про  випадки  підбурення  до  вчинення  корупційного
правопорушення, пов’язаного з діяльністю Підприємства;



6.4.  Невідкладно  інформувати  посадову  особу,  відповідальну  за  запобігання  корупції  у  діяльності
Підприємства,  головного лікаря або засновників Підприємства про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень іншими працівниками Підприємства  або іншими особами;

6.5.  Невідкладно  інформувати  посадову  особу,  відповідальну  за  запобігання  корупції  у  діяльності
Підприємства,  головного  лікаря  або  засновників  Підприємства  про  виникнення  реального,  потенційного  конфлікту
інтересів;

6.6. Неухильно дотримуватись вимог Закону України «Про запобігання корупції» від  14.10.2014 № 1700-VII із
змінами, інших нормативно-правових актів чинного законодавства України, Положення, затвердженого цим наказом,
Переліку порад працівникам для  підвищення ефективності  здійснення ними заходів щодо запобігання,  виявлення та
протидії корупції в  комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»
Краматорської міської ради, наведеному у Додатку 4 до цього наказу, та інших діючих локальних актів Підприємства з
питань запобігання, протидії та виявлення корупції.

7. Старшому інспектору з кадрів Курінній В.Г. забезпечити:
7.1. Отримання Попередження (згідно Додатку 3 до цього наказу) від:
7.1.1. Працівників Підприємства, які займають посади, наведені у Додатку 1 до цього наказу. 

Термін виконання: до 15.02.2020 р.
7.1.2.  Осіб,  які  приймаються на роботу до Підприємства і  які претендують на зайняття  посад,  наведених у

Додатку 1 до цього наказу. Термін виконання: при  прийнятті на роботу до Підприємства
7.2. Збереження Попереджень (згідно Додатку 3 до цього наказу) у відділі кадрів Підприємства в особових

справах відповідних працівників або в окремо сформованій справі.
8.  Секретарю  Косіловій  Г.М. ознайомити  керівників  усіх  структурних  підрозділів  та  працівників

адміністративно-управлінського персоналу Підприємства з цим наказом із додатками.
Термін виконання: до  20.02. 2020 р.

9. Завідувачам амбулаторій № 1 (Вихлиніній І.О.), № 2 (Аксенчук Т.Ю.), № 3 (Ольховському С.О.), № 4
(Яровій В.В.), № 5 ( Прудивусу А.М.),   № 6 (Чумак О.О.), №7 (Полозюку І.В.), № 8 (Пархоменко О.П.),  завідувачу
КДЛ (Сидюк О.І.)  ознайомити усіх працівників відповідних структурних підрозділів Підприємства з цим наказом із
додатками,  Законом  України  «Про  запобігання  корупції» від  14.10.2014  № 1700-VII із  змінами,    та  іншими
нормативними  актами,  що  зазначені  у  п.  6  цього  наказу,  під  їх  особисті  підписи  згідно  з  листом  ознайомлення.
Оформлені листи ознайомлення надати секретарю Косіловій Г.М.

Термін виконання: до  20.02.2020 р.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Головний лікар О.Б. Власенко

 



 

Додаток 1 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1» КМР
від 20.01.2020 р. № 44

ПЕРЕЛІК 
посад в комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 1» Краматорської міської ради, що займають посадові особи, які здійснюють

адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції (обов’язки) (підпункт «а» п. 2
ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII із змінами)

1. Головний лікар;
2. Заступники головного лікаря усіх найменувань;
3. Головний бухгалтер;
4. Заступники головного бухгалтера;
5. Головна сестра медична;
6. Завідувачі амбулаторій;
7. Сестри медичні старші
8. Завідувач клініко-діагностичною лабораторією;
9. Завідувач кабінету, відділення;
10. Завідувач господарства;
11. Сестри-господарки;
12. Комірник



Додаток 2 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1» КМР
від 20.01.2020р. № 44

ПОЛОЖЕННЯ 
про запобігання, виявлення та протидію корупції в комунальному некомерційному підприємстві «Центр

первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення  про  запобігання,  виявлення  та  протидію  корупції  в  комунальному  некомерційному
підприємстві  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  №  1»  Краматорської  міської  ради  (далі  –
Положення) визначає порядок запобігання, виявлення та протидії корупції в комунальному некомерційному
підприємстві  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги  №  1»  Краматорської  міської  ради (далі  –
Підприємство).

2. Завданням  цього  Положення  є  запровадження  на  Підприємстві  процедур,  які  допоможуть
працівникам, посадовим особам Підприємства уникнути або зменшити ризик бути звинуваченим у вчиненні
ними корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

3. Положення  розроблено  відповідно  до  норм  Конституції  України  від 28.06.1996 № 254к/96-ВР  із
змінами  та  доповненнями,  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  від  14.10.2014  № 1700-VII із
змінами,  рішень  Національного  агентства  з  питань  запобігання  корупції  від  10.06.2010  №  3  «Про
функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання держави або
місцевого самоврядування», від 11.08.2016 № 3 «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» із  змінами, від  02.09.2016
№ 19 «Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції  про
випадки  неподання  чи  несвоєчасного  подання  таких  декларацій»,  від  06.09.2016  №  20  «Порядок
інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в
установі  банку-нерезидента»,  від  10.02.2017 № 56 «Про затвердження Порядку проведення контролю та
повної  перевірки  декларації  особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого
самоврядування» із змінами та інших діючих нормативно-правових актів чинного законодавства України.

4. Норми, що встановлюються цим Положенням, є обов’язковими для виконання усіма працівниками
Підприємства, включаючи посадових осіб усіх рівнів, головного лікаря Підприємства.

5. Норми,  що  встановлюються  цим  Положенням,  також  застосовується  Підприємством  у  його
правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.

6. У  цьому  Положенні  терміни  вживаються  в  значенні,  наведеному  у  ст.  1  Закону  України  «Про
запобігання корупції»  від 14.10.2014. № 1700-VII із  змінами (далі  –  «Закон»)  та  рішення  Національного
агентства  з  питань  запобігання  корупції  від  11.08.2016  №  3  «Роз’яснення  щодо  застосування  окремих
положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» із змінами, а
саме:

1 Корупція –  використання  особою,  зазначеною у ч. 1 ст.  3 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, зазначеній у ч. 1 ст. 3 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;

2 Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки
із суб’єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру
сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених
умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід,
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

3 Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-
які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру,  які  обіцяють,  пропонують,  надають або одержують без
законних на те підстав;

4 Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1   ст. 3
Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

5 Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої
службові чи представницькі  повноваження,  що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

6 Подарунок –  грошові  кошти  або  інше  майно,  переваги,  пільги,  послуги,  нематеріальні  активи,  які
надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

7  Правопорушення, пов’язане з  корупцією – діяння,  що не містить ознак корупції,  але порушує встановлені
Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону, за яке законом встановлено
кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

8 Реальний  конфлікт  інтересів –  суперечність  між  приватним  інтересом  особи  та  її  службовими  чи
представницькими  повноваженнями,  що  впливає  на  об’єктивність  або  неупередженість  прийняття  рішень,  або  на
вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;



9 Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими,
сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що
виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

10 Суб’єкти декларування – особи, зазначені у п. 1, пп. "а" і "в" п. 2, п. 4 і 5 ч. 1 ст. 3 Закону, інші особи, які
зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону;

11 Члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які
перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні
права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

12 Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, Національної поліції,
Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК);

13  Посадові  особи  юридичної  особи  публічного  права  –  працівники  юридичної  особи публічного  права,  які
наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

14  Адміністративно-господарські функції  (обов’язки)  –  це  обов’язки  з  управління  або  розпорядження
державним, комунальним майном (установлення порядку зберігання, переробки, контролю за цими операціями тощо).
Такі  повноваження  в  тому  чи  тому  обсязі  є  у  начальників  планово-господарських,  постачальницьких,  фінансових
відділів і служб, завідувачів складів, їх заступників, керівників відділів підприємств, тощо.

15 Організаційно-розпорядчі  функції  (обов'язки) –  це  обов'язки  щодо  здійснення  керівництва  трудовим
колективом,  ділянкою  роботи,  виробничою  діяльністю  окремих  працівників  на  підприємствах,  в  установах  чи
організаціях  незалежно  від  форм власності.  Такі  функції  виконують,  зокрема,  керівники  комунальних підприємств,
установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (завідуючі відділами, лабораторіями, тощо),
їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Примітка: Слід  зазначити,  що  працівники  підприємств,  установ,  організацій,  які  виконують  професійні,
виробничі (водій, тощо) або технічні (друкарка, охоронник, оператор котельні тощо) функції, визнаються посадовими
особами лише за умови, що разом із цими функціями, вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-
господарські обов’язки.

7. Працівники та посадові особи Підприємства повинні здійснювати свою діяльність прозоро, відкрито,
чесно та сумлінно в межах, передбачених чинним законодавством України та діючими локальними актами
Підприємства,  а  також зобов’язані  забезпечити ведення,  облік  та  зберігання документації  щодо надання
та/або  отримання  подарунків  та  інших  проявів  гостинності  у  відповідності  з  вимогами  чинного
законодавства України та діючих локальних актів Підприємства.

7. Суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, є:
1.8.1. Особи, уповноважені  на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  а саме:  депутати

місцевих рад та інші особи, передбачені у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (далі – Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону) 
1.8.2. Особи, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування, а саме: посадові особи Підприємства, як юридичної особи публічного права та інші особи,
передбачені у п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону (далі – Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону).

ІІ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА
ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону)
2.1.1. Суб’єктам, на яких поширюється дія Закону, 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.

2.2. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23 Закону)
2.2.1. Суб’єктам, на яких поширюється дія Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати,

просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
2.2.1.1.  У зв’язку  із  здійсненням такими особами діяльності,  пов’язаної  із  виконанням  функцій  держави або

місцевого самоврядування;
2.2.1.2. Якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
2.2.2.  Суб’єкти,  на  яких  поширюється  дія  Закону,  можуть  приймати  подарунки,  які  відповідають

загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених у п. 2.2.1 цього Положення, якщо вартість
таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття
подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року,
не  перевищує  двох  прожиткових  мінімумів,  встановлених  для  працездатної  особи  на  1  січня  того  року,  в  якому
прийнято подарунки.

2.2.3.  Передбачене  п.  2.2.2  цього  Положення  обмеження  щодо  вартості  подарунків  не  поширюється  на
подарунки, які:

2.2.3.1. Даруються близькими особами;
2.2.3.2. Одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії,

бонуси.
2.2.4.  Подарунки,  одержані  Суб’єктами,  на  яких  поширюється  дія  Закону,  як  подарунки  Підприємства,  є

відповідно комунальною власністю і передаються Підприємству у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
та діючими локальними актами Підприємства.

2.2.5. Рішення, прийняте  Суб’єктом, на якого поширюється дія Закону, на користь особи, від якої він чи його
близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті  в умовах конфлікту інтересів,  і  на ці  рішення
розповсюджуються положення ст. 67 Закону.

2.3. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (ст. 24 Закону)
2.3.1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або

подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
2.3.1.1. Відмовитися від пропозиції;
2.3.1.2. За можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;



2.3.1.3. Залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників Підприємства;
2.3.1.4.  Письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності)  або головного лікаря

Підприємства, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
2.3.2. Якщо  Суб’єкт, на якого поширюється дія Закону, виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав

майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він зобов’язаний невідкладно, але  не пізніше одного
робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або головного лікаря Підприємства.

2.3.3.  Про  виявлення  майна,  що  може  бути  неправомірною  вигодою,  або  подарунка  складається  акт,  який
підписується  Суб’єктом, на якого поширюється дія Закону, який виявив неправомірну вигоду або подарунок, та його
безпосереднім керівником або головним лікарем Підприємства.

2.3.4.  У  разі  якщо  майно,  що  може  бути  неправомірною  вигодою,  або  подарунок  виявляє  головний  лікар
Підприємства, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує головний лікар
Підприємства та особа, уповноважена на виконання обов’язків головного лікаря у разі його відсутності.

2.3.5. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються на Підприємстві до
їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

2.3.6.  Дія  п.п.  2.3.1-2.3.5  цього  Положення  не  поширюються  на  випадки  одержання  подарунка  за  наявності
обставин, передбачених п. 2.2.2 цього Положення.

2.3.7. У випадку наявності у Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, сумнівів щодо можливості одержання
ним подарунка, він має право письмово звернутися для одержання консультації  з цього питання до територіального
органу НАЗК, який надає відповідне роз’яснення.

2.4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 Закону)
2.4.1. Обмеження, передбачені ч. 1 ст. 25 Закону щодо сумісництва та суміщення, не поширюються на депутатів

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження
у відповідній раді на постійній основі), присяжних.

2.5.  Обмеження  після  припинення  діяльності,  пов’язаної  з  виконанням  функцій  держави,  місцевого
самоврядування (ст. 26 Закону)

2.5.1.  Особам,  уповноваженим  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,  (депутатам
місцевих рад), які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, забороняється:

2.5.1.1.  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  п.  2.5.1  цього  Положення,  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;

2.5.1.2. 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;

2.5.1.3. 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 Підприємство, в якому вони працювали на
момент припинення зазначеної діяльності.

2.5.2.  Порушення встановленого  п.  2.5.1.1 цього Положення обмеження щодо укладення трудового договору
(контракту) є підставою для припинення відповідного договору.

2.5.3. Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог п. 2.5.1.1 цього Положення,
можуть бути визнані недійсними.

2.5.4. У разі виявлення порушень, передбачених п.п. 2.5.1.1 - 2.5.1.3 цього Положення, НАЗК звертається до суду
для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.

ІІІ. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на Підприємстві (ст. 28 Закону)
3.1.1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, зобов’язані:
3.1.1.1. Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
3.1.1.2. Повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли Суб’єкт, на якого поширюється дія

Закону, дізнався  чи  повинен  був  дізнатися  про  наявність  у  нього  реального  чи  потенційного  конфлікту  інтересів
безпосереднього керівника,  а у випадку перебування  Суб’єкта,  на якого поширюється  дія Закону, на посаді,  яка не
передбачає наявності  у  нього безпосереднього керівника,  або в колегіальному органі  –  НАЗК чи інший визначений
законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3.1.1.3. Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
3.1.1.4. Вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
3.1.2. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 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.

3.1.3. Безпосередній керівник Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, або керівник органу, до повноважень
якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення
про  наявність  у  підлеглої  йому  особи  –  Суб’єкта,  на  якого  поширюється  дія  Закону, реального  чи  потенційного
конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

3.1.4. НАЗК у випадку одержання від Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, повідомлення про наявність у
нього реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює йому порядок його дій щодо
врегулювання конфлікту інтересів.

3.1.5.  Безпосередній  керівник  або  головний  лікар  Підприємства,  до  повноважень  якого  належить
звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи – Суб’єкта,
на якого поширюється дія Закону, зобов’язаний вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів такої особи.

3.1.6. У разі існування у Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, сумнівів щодо наявності у нього конфлікту
інтересів, він зобов’язаний звернутися за роз’ясненнями до територіального органу НАЗК. У разі якщо Суб’єкт, на якого



поширюється дія Закону, не отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він діє відповідно до вимог,
передбачених у цьому розділі Положення.

3.1.7.  Якщо  Суб’єкт,  на  якого  поширюється  дія  Закону, отримав  підтвердження  про  відсутність  конфлікту
інтересів,  він звільняється від  відповідальності,  якщо у діях,  щодо яких він звертався за роз’ясненням пізніше було
виявлено конфлікт інтересів.

3.2.  Заходи  зовнішнього  та  самостійного  врегулювання  конфлікту  інтересів  на  Підприємстві  (ст.  29
Закону)

3.2.1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
3.2.1.1. Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в

умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
3.2.1.2.  Застосування  зовнішнього  контролю  за  виконанням  особою  відповідного  завдання,  вчиненням  нею

певних дій чи прийняття рішень;
3.2.1.3. Обмеження доступу особи до певної інформації;
3.2.1.4. Перегляду обсягу службових повноважень особи;
3.2.1.5. Переведення особи на іншу посаду;
3.2.1.6. Звільнення особи.
3.2.2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів,

можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з
наданням  підтверджуючих  це  документів  безпосередньому  керівнику  або  головному  лікарю  Підприємства,  до
повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

3.2.3. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
3.3. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті (ст. 30

Закону)
3.3.1. Усунення  Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття

рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням
головного  лікаря  Підприємства,  у  випадках,  якщо  конфлікт  інтересів  не  має  постійного  характеру  та  за  умови
можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників Підприємства.

3.3.2. Усунення  Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті  в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів,  а також залучення до
прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників Підприємства здійснюється за рішенням
головного  лікаря  Підприємства  або  керівника  відповідного  структурного  підрозділу  Підприємства,  в  якому працює
Суб’єкт, на якого поширюється дія Закону.

3.4. Обмеження доступу до інформації (ст. 31 Закону)
3.4.1. Обмеження доступу  Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, до певної інформації  на Підприємстві

здійснюється  за  рішенням  головного  лікаря  Підприємства  або  керівника  відповідного  структурного  підрозділу
Підприємства,  в  якому  працює  Суб’єкт,  на  якого  поширюється  дія  Закону,  у  випадку,  якщо  конфлікт  інтересів
пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості  продовження належного виконання
Суб’єктом,  на  якого  поширюється  дія  Закону,  повноважень  на  посаді  за  умови  такого  обмеження  і  можливості
доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику Підприємства.

3.5. Перегляд обсягу службових повноважень (ст. 32 Закону)
3.5.1. Перегляд обсягу службових повноважень  Суб’єкта,  на якого поширюється  дія Закону, здійснюється  за

рішенням головного лікаря Підприємства або керівника відповідного структурного підрозділу Підприємства, в якому
працює  Суб’єкт, на якого поширюється дія Закону, у разі, якщо конфлікт інтересів у його діяльності має постійний
характер, пов’язаний з конкретним його повноваженням, а також за можливості продовження належного виконання ним
службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника
Підприємства.

3.6. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем (ст. 33 Закону)
3.6.1. Службові  повноваження  здійснюються  Суб’єктом,  на  якого  поширюється  дія  Закону,  під  зовнішнім

контролем у разі,  якщо його  усунення  від  виконання  завдання,  вчинення  дій,  прийняття  рішення чи участі  в  його
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження його доступу до інформації чи перегляд
його  повноважень  є  неможливим  та  відсутні  підстави  для  його  переведення  на  іншу  посаду  на  Підприємстві  або
звільнення.

3.6.2. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
3.6.2.1.  Перевірка  працівником,  визначеним  головним  лікарем  Підприємства,  або  самим  головним  лікарем

Підприємства, стану та результатів виконання  Суб’єктом, на якого поширюється дія Закону, завдання, вчинення ним
дій,  змісту  рішень  чи  проектів  рішень,  що приймаються  або  розробляються  особою або відповідним  колегіальним
органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

3.6.2.2.  Виконання  Суб’єктом, на якого поширюється дія Закону, завдання,  вчинення ним дій,  розгляд справ,
підготовка та прийняття ним рішень у присутності визначеного головним лікарем Підприємства працівника;

3.6.2.3. Участь уповноваженої особи НАЗК в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.
3.6.3. У  рішенні  про  здійснення  зовнішнього  контролю  визначаються  форма  контролю,  уповноважений  на

проведення контролю працівник Підприємства, а також обов’язки Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, у зв’язку
із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням ним відповідного завдання, вчиненням ним дій чи прийняття
рішень.

3.7. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (ст. 34 Закону)
3.7.1. Переведення Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального

чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за наказом головного лікаря Підприємства у разі,  якщо конфлікт
інтересів у його діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення Суб’єкта, на якого
поширюється  дія  Закону, від  виконання  завдання,  вчинення  дій,  прийняття  рішення  чи  участі  в  його  прийнятті,
обмеження його доступу до інформації, перегляду його повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за
наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям Суб’єкта, на
якого поширюється дія Закону.



3.7.1.1. Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою Суб’єкта, на якого поширюється дія
Закону.

3.7.2. Звільнення Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту
інтересів  здійснюється  у  разі,  якщо  реальний  чи  потенційний  конфлікт  інтересів  у  його  діяльності  має  постійний
характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність його згоди на переведення або на
позбавлення приватного інтересу.

3.8.  Особливості  врегулювання  конфлікту  інтересів,  що  виник  у  діяльності  окремих  категорій  осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 35 Закону)

3.8.1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності депутатів місцевих рад визначаються законами, які
регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

3.8.2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у Суб’єкта, на якого поширюється дія
Закону, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), він не має права брати участь у
прийнятті рішення цим органом.

3.8.2.1.  Про конфлікт  інтересів  такої  особи  може  заявити  будь-який  інший член  відповідного  колегіального
органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів
члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

3.8.3. У разі якщо неучасть Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, який входить до складу колегіального
органу,  у  прийнятті  рішень цим органом призведе до втрати  правомочності  цього органу,  його участь у прийнятті
рішень  має  здійснюватися  під  зовнішнім  контролем.  Рішення  про  здійснення  зовнішнього  контролю  приймається
відповідним колегіальним органом.

3.9. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст.
36 Закону)

3.9.1.  Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на
посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому
законом.

3.9.1.1. У такому випадку Суб’єктам, на яких поширюється дія Закону, забороняється передавати в управління
належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

3.9.2.  Передача  Суб’єктами,  на  яких  поширюється  дія  Закону,  належних  їм  підприємств,  які  за  способом
утворення  (заснування)  та  формування  статутного  капіталу  є  унітарним,  здійснюється  шляхом  укладення  договору
управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.

3.9.3. Передача Суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в
один із таких способів:

3.9.3.1.  Укладення  договору  управління  майном  із  суб’єктом  підприємницької  діяльності  (крім  договору
управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

3.9.3.2. Укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими
коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами,
який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління
цінними паперами;

3.9.3.3.  Укладення  договору  про  створення  венчурного  пайового  інвестиційного  фонду  для  управління
переданими корпоративними  правами  з  компанією з  управління  активами,  яка  має  ліцензію Національної  комісії  з
цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

3.9.4.  Передача  корпоративних  прав,  як  оплата  вартості  цінних паперів  венчурного  пайового  інвестиційного
фонду здійснюється  після  реєстрації  Національною комісією з  цінних паперів  та  фондового  ринку випуску цінних
паперів такого інституту спільного інвестування.

3.9.5. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, не можуть укладати договори, зазначені у п.п. 3.9.2-3.9.3 цього
Положення,  із  суб’єктами  підприємницької  діяльності,  торговцями  цінними  паперами  та  компаніями  з  управління
активами, в яких працюють члени сімей таких Суб’єктів, на яких поширюється дія Закону.

3.9.6.  Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, призначені (обрані) на посаду,  в одноденний термін після
передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це НАЗК
із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

3.9.7. При   передачі  управління підприємств та /або корпоративних прав, Суб’єкти, на яких поширюється дія
Закону,  повинні  також  керуватись  Методичними  рекомендаціями  щодо  передачі  в  управління  підприємств  та  /або
корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів, затверджених рішенням НАЗК від 11.08.2016 № 10.

IV. ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
4.1. Загальні вимоги до поведінки Суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, якими вони зобов’язані керуватися

під  час  виконання  своїх  службових  чи  представницьких  повноважень,  підстави  та  порядок  притягнення  до
відповідальності  за  порушення  цих  вимог  встановлюються  Законом,  який  є  правовою  основою  для  кодексів  чи
стандартів професійної етики.

4.2. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 38 Закону)
4.2.1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані

неухильно додержуватися вимог Закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з
громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

4.3. Пріоритет інтересів (ст. 39 Закону)
4.3.1.  Особи, уповноважені  на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  а саме:  депутати

місцевих рад представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах.
4.4. Політична нейтральність (ст. 40 Закону)
4.4.1.  Суб’єкти,  на  яких  поширюється  дія  Закону,  зобов’язані  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.

Положення п. 4.4.1 цього Положення не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.
4.5. Неупередженість (ст. 41 Закону)



4.5.1.  Суб’єкти,  на  яких  поширюється  дія  Закону,  діють  неупереджено,  незважаючи  на  приватні  інтереси,
особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи
переконання.

4.6. Компетентність і ефективність (ст. 42 Закону)
4.6.1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально

виконують  службові  повноваження  та  професійні  обов’язки,  рішення  та  доручення  органів  і  осіб,  яким  вони
підпорядковані,  підзвітні  або підконтрольні,  не допускають зловживань  та неефективного  використання державної  і
комунальної власності.

4.7. Нерозголошення інформації (ст. 43 Закону)
4.7.1. Суб’єкти,  на  яких  поширюється  дія  Закону,  не  розголошують  і  не  використовують  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.

4.8. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44 Закону)
4.8.1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання

рішень чи доручень керівництва Підприємства, якщо вони суперечать закону.
4.8.2. Суб’єкти,  на яких поширюється  дія Закону, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом

Підприємства рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
4.8.3. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які Суб’єкт, на якого поширюється дія Закону, вважає

незаконними  або  такими,  що  становлять  загрозу  охоронюваним  законом  правам,  свободам  чи  інтересам  окремих
громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити
про це головного лікаря Підприємства, в якому він працює, а виборні особи – НАЗК.

V. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
5.1. Подання  декларацій  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого

самоврядування (ст. 45 Закону) 
5.1.1. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення

на  офіційному  веб-сайті  НАЗК декларацію особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого
самоврядування (далі – Декларація), за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

5.1.2.  Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

5.1.3. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 ч. 1 ст. 3 Закону, зобов’язані наступного року
після  припинення  діяльності  подавати  в  установленому  в  п.  5.1.1  цього  Положення  порядку  декларацію  особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

5.1.4. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 ч. 1 ст. 3 Закону –
Суб’єкта, на якого поширюється дія Закону, та особа, зазначена у п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону*, до призначення або обрання на
відповідну посаду, подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

*  Примітка: п.  4  ч.  1  ст.  3  Закону -  кандидати  у  народні  депутати  України,  зареєстровані  у  порядку,
встановленому Законом України "Про вибори народних депутатів  України",  кандидати на пост  Президента  України,
зареєстровані у порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України",  кандидати в депутати
Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  районних,  міських,  районних  у  містах,  сільських,
селищних рад, кандидати на посади сільських, селищних, міських голів та старост.

5.1.5.  Упродовж  семи  днів після  подання  декларації  суб’єкт  декларування  має  право  подати  виправлену
декларацію.

5.1.6.  У  разі  притягнення  суб’єкта  декларування  до  відповідальності  за  неподання,  несвоєчасне  подання
декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну
декларацію з достовірними відомостями.

5.1.7.  Дія розділу  V «Фінансовий  контроль» цього  Положення  не  поширюється  на  посадових осіб  закладів,
установ  та  організацій,  які  здійснюють  основну  діяльність  у  сфері  охорони  здоров’я (крім  керівників  закладів
охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя)
рівня) та інших осіб, передбачених у ч. 5 ст. 45 Закону.

5.1.8. Суб’єкти декларування, які не мали можливості до 1 квітня за місцем військової служби подати декларацію
осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,  за  минулий  рік у  зв’язку  з
виконанням завдань в інтересах оборони України під час дії  особливого періоду,  безпосередньою участю у веденні
воєнних  (бойових)  дій,  у  тому  числі  на  території  проведення  антитерористичної  операції,  направленням  до  інших
держав  для участі  в  міжнародних операціях  з  підтримання миру і  безпеки у  складі  національних контингентів  або
національного персоналу, подають таку декларацію за звітний рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до
місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, визначеного ч. 2 ст. 24 Закону
України "Про військовий обов’язок і військову службу".

5.1.9. Особи, визначені у п.  5.1.8 цього Положення, звільняються від обов’язку подання декларації,  за умови
неперебування на інших посадах, визначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 ч. 1 ст. 3 Закону.

5.2. Інформація, що зазначається в декларації (ст. 46 Закону) 
5.2.1. У декларації зазначаються відомості:
5.2.1.1.  Прізвище, ім’я,  по батькові,  реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер

паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої
влади, відповідальний за формування державної  податкової  політики, і  має про це відмітку у паспорті громадянина
України)  суб’єкта  декларування  та  членів  його  сім’ї,  зареєстроване  місце  проживання,  а  також  місце  фактичного
проживання  або поштову  адресу,  на  яку  суб’єкту  декларування  НАЗК може бути надіслано кореспонденцію,  місце
роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку
претендує,  та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування.  Військовослужбовці рядового, сержантського і



старшинського  складу,  молодшого  та  старшого  офіцерського  складу  не  зазначають  відомості  про  місце  роботи
(проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду;

5.2.1.1.1.  Особи,  зазначені  у підпункті  "в" пункту  2  ч.  1  ст.  3  Закону,  також відомості  про назву  конкурсної
комісії, до складу якої вони входять (входили), або інформацію про те, чи входять (входили) вони до складу Громадської
ради доброчесності, громадських рад, рад громадського контролю, утворених при органах державної влади, а особи,
зазначені у пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, - також відомості про назву програми (проекту) технічної або
іншої  допомоги  у  сфері  запобігання  та  протидії  корупції,  назву  громадського  об’єднання  або  іншого
непідприємницького товариства та його органу управління;

5.2.1.2.  Об’єкти  нерухомості,  що  належать  суб’єкту  декларування  та  членам  його  сім’ї  на  праві  приватної
власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від
форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

5.2.1.2.1. Дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або
інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

5.2.1.2.2.  У  разі  якщо нерухоме майно перебуває  у  спільній  власності,  про  усіх  співвласників  такого  майна
вказуються  відомості,  зазначені  у  п.  5.2.1.1  цього  Положення,  або  найменування  відповідної  юридичної  особи  із
зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме
майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості,
зазначені у п. 5.2.1.1 цього Положення, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5.2.1.3. Об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не
зареєстроване в установленому законом порядку, які:

5.2.1.3.1. Належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї  на праві власності відповідно до  Цивільного
кодексу України;

5.2.1.3.2. Розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві
приватної  власності,  включаючи  спільну  власність,  або  передані  їм  в  оренду  чи  на  іншому  праві  користування,
незалежно від правових підстав набуття такого права;

5.2.1.3.3. Повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його
сім’ї.

Такі відомості включають:
а) інформацію про місцезнаходження об’єкта;
б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об’єкта;
в) якщо об’єкт перебуває у спільній власності - про всіх його співвласників зазначаються відомості, передбачені

п. 5.2.1.1 цього Положення, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5.2.1.4. Цінне  рухоме  майно,  вартість  якого  перевищує  100  прожиткових  мінімумів,  встановлених  для
працездатних  осіб  на  1  січня  звітного  року,  що  належить  суб’єкту  декларування  або  членам  його  сім’ї  на  праві
приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми
правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

5.2.1.4.1.  Дані  щодо  виду  майна,  характеристики  майна,  дату  набуття  його  у  власність,  володіння  або
користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

5.2.1.4.2. Дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та
моделі,  року випуску,  ідентифікаційного номера (за  наявності).  Відомості  про транспортні  засоби та інші самохідні
машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;

5.2.1.4.3. У разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також
вказуються  відомості,  зазначені  у  п.  5.2.1.1  цього  Положення,  або  найменування  відповідної  юридичної  особи  із
зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.  У разі якщо рухоме
майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у п.
5.2.1.1 цього Положення,  або найменування  відповідної  юридичної  особи із  зазначенням коду Єдиного  державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Примітка. Декларування цінного рухомого майна, зазначеного у цьому пункті (крім транспортних засобів та
інших самохідних машин і  механізмів),  права  на яке набуті  до подання суб’єктом декларування  першої  декларації
відповідно до вимог Закону, здійснюється з обов’язковим зазначенням інформації про набуття такого майна до початку
періоду здійснення діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування або у такий період. При
цьому зазначення даних щодо його вартості та дати набуття у власність, володіння або користування не є обов’язковим.

5.2.1.5.  Цінні  папери,  у  тому  числі  акції,  облігації,  чеки,  сертифікати,  векселі,  що  належать  суб’єкту
декларування або членам його сім’ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати
набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі якщо цінні папери передані
в управління іншій особі,  щодо цієї  особи також вказуються відомості,  зазначені у п.  5.2.1.1 цього Положення,  або
найменування  відповідної  юридичної  особи  із  зазначенням  коду  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та
фізичних осіб - підприємців;

5.2.1.6.  Інші  корпоративні  права,  що належать  суб’єкту  декларування  або  членам його  сім’ї,  із  зазначенням
найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у
грошовому та відсотковому вираженні;

5.2.1.7.  Юридичні  особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або
члени його сім’ї".

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

5.2.1.8. Нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти
інтелектуальної  власності,  що  можуть  бути  оцінені  в  грошовому  еквіваленті.  До  відомостей  щодо  нематеріальних
активів  включаються  дані  про  вид  та  характеристики  таких активів,  вартість  активів  на  момент  виникнення  права
власності, а також про дату виникнення права на них;



5.2.1.9. Отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення),
отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати,
благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Такі  відомості  включають  дані  про  вид  доходу,  джерело доходу та  його  розмір.  Відомості  щодо подарунка
зазначаються  лише  у  разі,  якщо  його  вартість  перевищує  п’ять  прожиткових  мінімумів,  встановлених  для
працездатних  осіб  на  1  січня  звітного  року,  а  для  подарунків  у  вигляді  грошових  коштів  -  якщо  розмір  таких
подарунків,  отриманих  від  однієї  особи  (групи  осіб)  протягом  року,  перевищує  п’ять  прожиткових  мінімумів,
встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

5.2.1.10. Наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески
до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ,  кошти, позичені третім особам, а також активи у
дорогоцінних  (банківських)  металах.  Відомості  щодо  грошових  активів  включають  дані  про  вид,  розмір  та  валюту
активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій
відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи
(у  тому  числі  готівкові  кошти,  кошти,  розміщені  на  банківських  рахунках,  внески  до  кредитних  спілок  та  інших
небанківських фінансових установ,  кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах,
сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів,  встановлених для працездатних осіб  на 1 січня
звітного року;

5.2.1.11. Фінансові зобов’язання,  у тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу,
розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за
договорами  страхування  та  недержавного  пенсійного  забезпечення,  позичені  іншим особам кошти.  Відомості  щодо
фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу,
стосовно  якої  виникли  такі  зобов’язання,  відповідно  до п.  5.2.1.1  цього  Положення,  або  найменування  відповідної
юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та
дату  виникнення  зобов’язання.  Такі  відомості  зазначаються  лише  у  разі,  якщо  розмір  зобов’язання  перевищує  50
прожиткових  мінімумів,  встановлених  для  працездатних  осіб  на  1  січня  звітного  року .  У  разі  якщо  розмір
зобов’язання  не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного
року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання.

5.2.1.11.1. У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме
майно,  в  декларації  зазначаються  вид  майна,  його  місцезнаходження,  вартість  та  інформація  про  власника  майна
відповідно до п. 5.2.1.1 цього Положення або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.  У разі якщо засобом забезпечення отриманого
зобов’язання  є  порука,  в  декларації  має  бути  вказано  інформацію  про  поручителя,  зазначену  у  п.  5.2.1.1  цього
Положення,  або  найменування  відповідної  юридичної  особи  із  зазначенням  коду  Єдиного  державного  реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

5.2.1.12. Видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає
або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме
майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у 5.2.1.2 – 5.2.11.1 цього
Положення. 

5.2.12.1. Такі  відомості  зазначаються  у разі,  якщо розмір відповідного видатку  перевищує 50 прожиткових
мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про
вид правочину, його предмет. На письмовий запит НАЗК суб’єкт декларування надає інформацію щодо найменування
контрагента;

5.2.1.13. Посаду чи роботу,  що виконується  або виконувалася  за  сумісництвом:  дані  про  займану посаду чи
роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в
якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного
номера облікової картки платника податків;

5.2.1.14.  Входження  суб’єкта  декларування  до  керівних,  ревізійних  чи  наглядових  органів  громадських
об’єднань,  благодійних  організацій,  саморегулівних  чи  самоврядних  професійних  об’єднань,  членство  в  таких
об’єднаннях (організаціях) із  зазначенням назви відповідних об’єднань (організацій)  та їх коду Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відомості, зазначені у п.п. 5.2.1.1-5.2.1.14 цього Положення, подаються незалежно від того, знаходиться об’єкт
декларування на території України чи за її межами.

5.2.2. У декларації  зазначаються  також відомості  про  об’єкти  декларування,  передбачені  п.п.  5.2.1.2-5.2.1.10
цього Положення, що є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує
чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або
юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

5.2.3. Відомості, передбачені п. 5.2.2 цього Положення, не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти
належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5.2.1.7 цього Положення, та їх головним призначенням є
використання у господарській діяльності такої юридичної особи (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).

5.2.4. Відомості, передбачені пунктом 5.2.1.12-5.2.1.12.1 цього Положення не зазначаються у деклараціях осіб,
які  претендують  на  зайняття  посади,  зазначеної  у пункті  1, підпункті  "а"  пункту  2 ч.  1  ст.  3  Закону,  а  також  у
деклараціях, що подаються відповідно до абзаців 2 і 3 ч. 3 ст. 45 Закону.

5.2.5.  Відображення  доходів  і  видатків  суб’єктів  декларування  здійснюється  у  грошовій  одиниці  України.
Вартість  майна,  майнових  прав,  активів,  інших  об’єктів  декларування,  передбачених  частиною першою цієї  статті,
зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки. Вартість
майна,  майнових прав,  активів,  інших об’єктів декларування,  що перебувають у володінні чи користуванні  суб’єкта
декларування,  зазначається  у  випадку,  якщо  вона  відома  суб’єкту  декларування  або  повинна  була  стати  відомою
внаслідок вчинення відповідного правочину.

5.2.6.  Доходи/видатки,  одержані/здійснені  в  іноземній  валюті,  з  метою  відображення  у  декларації
перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на
дату одержання доходів/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається
держава, в якій їх було одержано/здійснено.



5.2.7. У разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення
декларації суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію
про такого члена сім’ї, визначену п.п. 5.2.1.1- 5.2.1.14 цього Положення.

5.3. Облік та оприлюднення декларацій (ст. 47 Закону)
5.3.1.  Подані  декларації  включаються  до  Єдиного  державного  реєстру  декларацій  осіб,  уповноважених  на

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться НАЗК.
5.3.2.  НАЗК  забезпечує  відкритий  цілодобовий  доступ  до  Єдиного  державного  реєстру  декларацій  осіб,

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК.
5.3.3. Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави

або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті НАЗК надається шляхом можливості перегляду, копіювання та
роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що
дозволяє  його  автоматизоване  оброблення  електронними  засобами  (машинозчитування)  з  метою  повторного
використання.

5.3.4. Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії
та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається
інформація  в  декларації,  місцезнаходження  об’єктів,  які  наводяться  в  декларації  (крім  області,  району,  населеного
пункту,  де  знаходиться  об’єкт),  є  інформацією  з  обмеженим  доступом  та  не  підлягають  відображенню  у
відкритому доступі.

5.3.5. Інформація  про  особу  в  Єдиному  державному  реєстрі  декларацій  осіб,  уповноважених  на  виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, зберігається упродовж всього часу виконання цією особою функцій
держави або місцевого самоврядування,  а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених
функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.

5.4. Контроль та перевірка декларацій (ст. 48 Закону)
5.4.1. НАЗК проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, такі види контролю:
5.4.1.1. Щодо своєчасності подання;
5.4.1.2. Щодо правильності та повноти заповнення;
5.4.1.3. Логічний та арифметичний контроль.
5.4.2. НАЗК проводить повну перевірку декларацій відповідно до Закону.
5.4.3.  Порядок проведення  передбачених  п.  5.4.1.1-5.4.1.2  цього  Положення  видів  контролю,  а  також повної

перевірки  декларації  визначається  у  рішенні  НАЗК  від   10.02.2017 №  56  «Про  затвердження  Порядку  проведення
контролю  та  повної  перевірки  декларації  особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого
самоврядування» із змінами.

5.5. Встановлення своєчасності подання декларацій (ст. 49 Закону)
5.5.1.  Підприємство,  як юридична особа публічного права,  зобов’язаний перевіряти факт подання суб’єктами

декларування, які в них працюють (працювали або входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії,
до складу Громадської ради доброчесності, відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при
державних органах), відповідно до Закону декларацій та повідомляти НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного
подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

5.5.2. НАЗК перевіряє факт подання відповідно до Закону декларацій особами, зазначеними у п. 5 ч. 1 ст.  3
Закону.

5.5.3.  Якщо  за  результатами  контролю  встановлено,  що  суб’єкт  декларування  не  подав  декларацію,  НАЗК
письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти
днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному ч. 1 ст. 45 цього Закону та цього
Положення.

5.5.4.  Одночасно  НАЗК  письмово  повідомляє  про  факт  неподання  декларації  спеціально  уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику Підприємства, як юридичної особи публічного права про факт
неподання декларації відповідним суб’єктом декларування.

5.6. Повна перевірка декларацій (ст. 50 Закону)
5.6.1. Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки

задекларованих  активів,  перевірці  на  наявність  конфлікту  інтересів  та  ознак  незаконного  збагачення  і  може
здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

5.6.2. Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації, подані суб’єктами декларування, у разі виявлення у
них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.

5.6.3. НАЗК проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації,
яка підлягає  відображенню в декларації,  щодо членів сім’ї  суб’єкта декларування у випадках,  передбачених  п.  5.2.7
цього Положення.

5.6.4. НАЗК проводить перевірку декларації на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із
засобів масової інформації та інших джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.

5.6.5. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних
відомостей НАЗК письмово повідомляє про це головного лікаря Підприємства, як юридичної особи публічного права, в
якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

5.7. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст. 51 Закону)
5.7.1.  НАЗК  здійснює  вибірковий  моніторинг  способу  життя  суб’єктів  декларування  з  метою  встановлення

відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією
особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,  що  подається  відповідно  до
Закону.

5.7.2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється НАЗК на підставі інформації, отриманої
від фізичних та юридичних осіб,  а  також із  засобів масової  інформації  та  інших відкритих джерел інформації,  яка
містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.

5.7.3. Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування визначається НАЗК. Моніторинг
способу життя здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати
надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.



5.7.4. Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є
підставою для здійснення повної  перевірки його декларації.  У разі встановлення невідповідності  рівня життя НАЗК
надається  можливість  суб’єкту  декларування  протягом десяти робочих днів  надати  письмове  пояснення  за  таким
фактом.

5.7.5. У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або
правопорушення, пов’язаного з корупцією, НАЗК інформує про них спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії
корупції.

5.8. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю (ст. 52 Закону)
5.8.1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї  валютного рахунка в установі банку-

нерезидента відповідний  суб’єкт  декларування  зобов’язаний  у  десятиденний строк письмово  повідомити  про  це
НАЗК у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

5.8.2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання
майна  на  суму,  яка  перевищує  50  прожиткових  мінімумів,  встановлених  для  працездатних  осіб  на  1  січня
відповідного  року,  зазначений  суб’єкт  у  десятиденний  строк з  моменту  отримання  доходу  або  придбання  майна
зобов’язаний  письмово повідомити про  це  НАЗК.  Зазначена  інформація  вноситься  до  Єдиного  державного  реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на
офіційному веб-сайті НАЗК.

5.8.3. Порядок інформування НАЗК про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про
суттєві  зміни  у  майновому  стані  визначаються  рішенням  НАЗК  від  06.09.2016  № 20  «Про  затвердження  Порядку
інформування  Національного  агентства  з  питань  запобігання  корупції  про  відкриття  валютного  рахунка  в  установі
банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

 
VІ. ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ

6.1. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції на Підприємстві (ст. 53
Закону)

6.1.1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач) на Підприємстві, - особа, яка за
наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог Закону та цього
Положення іншою особою.

6.1.2.  Особи, які  надають допомогу в запобіганні  і  протидії  корупції,  перебувають під захистом держави.  За
наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх
близьких  осіб,  у  зв’язку  із  здійсненим  повідомленням  про  порушення  вимог  Закону  та  цього  Положення,
правоохоронними органами до  них  можуть  бути  застосовані  правові,  організаційно-технічні  та  інші  спрямовані  на
захист  від  протиправних  посягань заходи,  передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб,  які  беруть
участь у кримінальному судочинстві».

6.1.3. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної
відповідальності  чи  піддана  з  боку  керівника  або  роботодавця  іншим  негативним  заходам  впливу  (переведення,
атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких
заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону та цього Положення іншою особою.

6.1.4.  Інформація  про викривача  може бути розголошена  лише за його  згодою,  крім випадків,  встановлених
законом.

6.1.5.  Повідомлення  про  порушення  вимог  Закону  та  цього  Положення  може  бути  здійснене  працівником
Підприємства без зазначення авторства (анонімно).

6.1.5.1.  Вимоги до  анонімних повідомлень  про порушення  вимог  Закону та  цього  Положення  та  порядок  їх
розгляду визначаються Законом.

6.1.5.2.  Анонімне  повідомлення  про  порушення  вимог  Закону  та  цього  Положення  підлягає  розгляду,  якщо
наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

6.1.5.3. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону та цього Положення підлягає перевірці у термін не
більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в
повідомленні, неможливо, головний лікар Підприємства або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення
до тридцяти днів від дня його отримання.

6.1.5.4.  У  разі  підтвердження  викладеної  у  повідомленні  інформації  про  порушення  вимог  Закону  та  цього
Положення головний лікар Підприємства (або його заступник) вживає заходів щодо припинення виявленого порушення,
усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак
кримінального або адміністративного  правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів  у сфері
протидії корупції.

6.1.6.  Посадові  і  службові  особи  Підприємства,  як  юридичної  особи  публічного  права,  його  структурних
підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про
вчинення такого правопорушення працівниками Підприємства, його 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.

VІІ. ІНШІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
7.1. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст.

59 Закону)
7.1.1.  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 НАЗК. Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що
провадять  оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність,  належність яких до вказаних
органів  становить  державну  таємницю,  та  яких  притягнуто  до  відповідальності  за  вчинення  корупційних



правопорушень, вносяться до розділу з обмеженим доступом Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення.

7.1.2.  Положення  про  Єдиний  державний  реєстр  осіб,  які  вчинили  корупційні  або  пов’язані  з  корупцією
правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються НАЗК.

7.1.3. Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до 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, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної
судової  адміністрації  України  до  НАЗК  електронної  копії  рішення  суду,  яке  набрало  законної  сили,  з  Єдиного
державного реєстру судових рішень.

7.1.4.  Відомості  про  накладення  дисциплінарного  стягнення  за  вчинення  корупційного  або  пов’язаного  з
корупцією правопорушення вносяться  до Єдиного державного реєстру осіб,  які вчинили корупційні  або пов’язані  з
корупцією  правопорушення,  протягом  трьох  робочих  днів  з  дня  надходження  до  НАЗК  від  кадрової  служби
Підприємства завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення.

7.1.5.  Інформація  з  Єдиного  державного  реєстру  осіб,  які  вчинили  корупційні  або  пов’язані  з  корупцією
правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного реєстру або про відсутність відомостей про таку
особу подається відповідно до Закону.

7.1.6. НАЗК забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру
осіб,  які  вчинили  корупційні  або  пов’язані  з  корупцією правопорушення,  протягом  трьох  робочих  днів після  їх
внесення до реєстру.

7.1.7. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про фізичну особу, яку притягнуто до
відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

7.1.7.1. Прізвище, ім’я, по батькові;
7.1.7.2. Місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
7.1.7.3. Склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
7.1.7.4. Вид покарання (стягнення);
7.1.7.5. Спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
7.1.7.6. Вид дисциплінарного стягнення.
7.1.8.  Відкритими  для  безоплатного  цілодобового  доступу  є  такі  відомості  про  юридичну  особу,  до  якої

застосовано заходи кримінально-правового характеру:
7.1.8.1. Назва;
7.1.8.2. Юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
7.1.8.3.  Склад  корупційного  правопорушення,  у  зв’язку  з  вчиненням  якого  застосовано  заходи кримінально-

правового характеру;
7.1.8.4. Вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.
Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі.
7.2. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60 Закону)
7.2.1. Суб’єктам, на яких поширюється дія Закону, забороняється:
7.2.1.1. Відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним

особам передбачено законом;
7.2.1.2. Надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно

до закону.
7.2.2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:
7.2.2.1.  Розміри,  види  благодійної  та  іншої  допомоги,  що  надається  фізичним  та  юридичним  особам  чи

одержується від них Суб’єктами, на яких поширюється дія Закону;
7.2.2.2.  Розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету або за рахунок

технічної або іншої допомоги в рамках реалізації в Україні програм (проектів) у сфері запобігання, протидії корупції
Суб’єктам,  на  яких поширюється  дія  Закону,  а  також одержані  ними за  правочинами,  які  підлягають обов’язковій
державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються Законом;

7.2.2.3. Передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в порядку,
передбаченому Законом;

7.2.2.4. Конфлікт інтересів Суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, та заходи з його врегулювання.
 

ІХ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, 
ЯК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

9.1. Загальні засади запобігання корупції у діяльності Підприємства (ст. 61 Закону)
9.1.1. Підприємство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання

і протидії корупції у діяльності Підприємства.
9.1.2.  Головний  лікар  Підприємства  забезпечують  регулярну  оцінку  корупційних  ризиків  у  її  діяльності  і

здійснюють  відповідні  антикорупційні  заходи.  Для  виявлення  та  усунення  корупційних  ризиків  у  діяльності
Підприємства можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

9.1.3.  Посадові  та  службові  особи  Підприємства,  інші  особи,  які  виконують роботу  та  перебувають  з
Підприємством у трудових відносинах, зобов’язані:

9.1.3.1.  Не  вчиняти  та  не  брати  участі  у  вчиненні  корупційних  правопорушень,  пов’язаних  з  діяльністю
Підприємства;

9.1.3.2.  Утримуватися  від  поведінки,  яка  може  бути  розціненою  як  готовність  вчинити  корупційне
правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства;

9.1.3.3.  Невідкладно  інформувати  посадову  особу,  відповідальну  за  запобігання  корупції  у  діяльності
Підприємства,  головного  лікаря  або  засновників  Підприємства  про  випадки  підбурення  до  вчинення  корупційного
правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;

9.1.3.4.  Невідкладно  інформувати  посадову  особу,  відповідальну  за  запобігання  корупції  у  діяльності
Підприємства,  головного лікаря або засновників Підприємства про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень іншими працівниками Підприємства або іншими особами;



9.1.3.5.  Невідкладно  інформувати  посадову  особу,  відповідальну  за  запобігання  корупції  у  діяльності
Підприємства,  головного  лікаря  або  засновників  Підприємства  про  виникнення  реального,  потенційного  конфлікту
інтересів.

9.2.  Антикорупційна програма Підприємства,  як  юридичної  особи, затверджується у випадках та порядку,
передбачених ст.ст. 62-64 Закону.

Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ

10.1. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 65 Закону)
10.1.1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Суб’єкти, на яких поширюється дія

Закону,  зазначені  в ч. 1 ст.  3  Закону,  притягаються  до  кримінальної,  адміністративної,  цивільно-правової  та
дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

10.1.1.1. У разі вчинення від імені та в інтересах Підприємства її уповноваженою особою злочину самостійно або
у  співучасті  до  Підприємства  у  випадках,  визначених Кримінальним  кодексом  України,  застосовуються  заходи
кримінально-правового характеру.

10.1.2. Особа,  яка  вчинила  корупційне  правопорушення  або  правопорушення,  пов’язане  з  корупцією,  однак
судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
або  такою,  що  прирівнюється  до  цієї  діяльності,  підлягає  притягненню  до  дисциплінарної  відповідальності  у
встановленому законом порядку.

10.1.3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у
сфері  протидії  корупції  або  приписом НАЗК рішенням головного  лікаря  Підприємства,  в  якому працює особа,  яка
вчинила  таке  правопорушення,  проводиться  службове  розслідування  в  порядку,  визначеному  Постановою Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання
корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від
13.06.2000 № 950.

10.1.4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за
корупційне  правопорушення,  займатися  діяльністю,  пов’язаною  з  виконанням  функцій  держави,  місцевого
самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням
суду, якщо інше не передбачено законом.

10.1.5. Особа,  якій повідомлено про підозру у вчиненні  нею злочину у сфері  службової  діяльності,  підлягає
відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

10.1.6. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо
інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень
за рішенням головного лікаря Підприємства, в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

10.1.7. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у
зв’язку  з  відсутністю  події  або  складу  адміністративного  правопорушення  відстороненій  від  виконання  службових
повноважень  особі  відшкодовується  середній  заробіток  за  час  вимушеного  прогулу,  пов’язаного  з  таким
відстороненням.

10.2. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення
(ст. 66 Закону)

10.2.1. Збитки,  шкода,  завдані  державі  внаслідок  вчинення  корупційного  або  пов’язаного  з  корупцією
правопорушення,  підлягають  відшкодуванню  особою,  яка  вчинила  відповідне  правопорушення,  в  установленому
законом порядку.

10.3. Незаконні акти та правочини (ст. 67 Закону)
10.3.1.  Нормативно-правові  акти,  рішення,  видані  (прийняті)  з  порушенням  вимог  Закону,  підлягають

скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або
можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян,
юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема НАЗК, органу місцевого самоврядування.

10.3.2. Орган або посадова особа надсилає до НАЗК протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення
про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень.

10.3.3. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог Закону, може бути визнаним недійсним.
10.4.  Відновлення  прав  і  законних  інтересів  та  відшкодування  збитків,  шкоди,  завданих  фізичним  та

юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 68 Закону)
10.4.1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з

корупцією правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав,
відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.

10.4.2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності
суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України
в  установленому  законом  порядку.  Держава,  Автономна  Республіка  Крим,  орган  місцевого  самоврядування,  які
відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта,  що здійснює заходи
щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у
розмірі  виплаченого  відшкодування  (крім  відшкодування  виплат,  пов’язаних  із  трудовими  відносинами,
відшкодуванням моральної шкоди).

10.5. Вилучення незаконно одержаного майна (ст. 69 Закону)
10.5.1. Кошти  та  інше  майно,  одержані  внаслідок  вчинення  корупційного  правопорушення,  підлягають

конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.

ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Внесення змін до цього Положення здійснюється на підставі наказу головного лікаря Підприємства.



Додаток 3 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1» КМР
від 20.01.2020р. № 44

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

про спеціальні обмеження та обов’язки, установлені Законом України «Про запобігання корупції» від  14.10.2014
№ 1700-VII із змінами, для посадових осіб комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради, які відносяться до суб'єктів відповідальності за вчинення

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень
Я ______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________________________________________
(назва посади)

1. Згідно  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  від  14.10.2014  № 1700-VII із  змінами  (далі  –  Закон)
попереджений  (-а)  про  встановлені  законом  спеціальні  обмеження  для  мене,  як  для  посадової  особи
юридичної особи публічного права – комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради, а саме:

1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22 Закону):
1.1.1.  Стаття  22  Закону  забороняє  мені  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.

1.2. Обмеження щодо одержання подарунків (ст. 23 Закону):
1.2.1.  Стаття  23  Закону  забороняє  мені  безпосередньо  або  через  інших  осіб  вимагати,  просити,  одержувати

подарунки для себе чи близьких мені осіб від юридичних або фізичних осіб:
-  у зв’язку  із  здійсненням  мною  діяльності,  пов’язаної  із  виконанням  функцій  держави  або  місцевого

самоврядування;
- якщо особа, яка дарує, перебуває в моєму підпорядкуванні.
1.2.2.  Мені дозволено приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім

випадків,  передбачених  у  п.  1.2.1  цього  попередження,  якщо  вартість  таких  подарунків  не  перевищує один
прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка,  одноразово, а  сукупна
вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових
мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

1.2.3.  Передбачене  п.  1.2.2  цього  попередження  обмеження  щодо  вартості  подарунків  не  поширюється  на
подарунки, які:

- даруються близькими особами;
- одержуються, як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
1.2.4. Подарунки, одержані  мною, як подарунки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної

медико-санітарної  допомоги  №  1»  Краматорської  міської  ради  (далі  –  Підприємство),  є  відповідно  комунальною
власністю і передаються Підприємства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та діючими локальними
актами Підприємства.

1.2.5. Рішення, прийняте мною, на користь особи, від якої я чи мої близькі особи отримали подарунок, вважаються
такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення ст. 67 Закону.

1.3. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка (ст. 24 Закону):
1.3.1.  Я,  у  разі  надходження  пропозиції  щодо  неправомірної  вигоди  або  подарунка,  незважаючи  на  приватні

інтереси, зобов’язаний (-а) невідкладно вжити таких заходів:
- відмовитися від пропозиції;
- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників Підприємства;
-  письмово  повідомити  про  пропозицію  безпосереднього  керівника  (за  наявності)  або  головного  лікаря

Підприємства, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
1.3.2. Якщо я, виявив (-ла) у своєму службовому приміщенні чи отримав (-ла) майно, що може бути неправомірною

вигодою, або подарунок, я зобов’язаний (-а) невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про
цей факт свого безпосереднього керівника або головного лікаря Підприємства.

1.3.3. Про виявлення мною майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який
підписується мною, та моїм безпосереднім керівником або головним лікарем Підприємства (у разі якщо майно, що може
бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє головний лікар Підприємства, акт про виявлення майна, що може
бути  неправомірною  вигодою,  або  подарунка  підписує  головний  лікар  Підприємства  та  особа,  уповноважена  на
виконання обов’язків головного лікаря у разі його відсутності).

1.3.4. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються на Підприємстві до їх
передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

1.3.5. Дія пунктів 1.3.1-1.3.4 цього попередження не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності
обставин, передбачених п. 1.2.2 цього попередження.

1.3.6. У випадку наявності у мене сумнівів щодо можливості одержання мною подарунка, я маю право письмово
звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства з питань
запобігання корупції (далі – НАЗК), який надає відповідне роз’яснення.

1.4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.ст. 28, 29 Закону):



1.4.1. Я зобов’язаний (-а):
- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- повідомляти  не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли я дізнався (-сь) чи повинен (-на) був (-ла)

дізнатися про наявність у мене реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку
мого перебування на посаді, яка не передбачає наявності у мене безпосереднього керівника, або в колегіальному органі –
НАЗК чи інший визначений законом орган або колегіальний орган,  під  час виконання повноважень у якому виник
конфлікт інтересів, відповідно;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
1.4.2. Мені заборонено 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.

1.4.3. НАЗК у випадку одержання від мене повідомлення про наявність у мене реального, потенційного конфлікту
інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює мені порядок дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

1.4.4.  Я,  як  безпосередній  керівник  або  головний  лікар  Підприємства,  до  повноважень  якого  належить
звільнення/ініціювання  звільнення  з  посади,  якщо  мені  стало  відомо  про  конфлікт  інтересів  підлеглої  мені  особи,
зобов’язаний (-а) вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

1.4.5. У разі існування в мене сумнівів щодо наявності в мене конфлікту інтересів я зобов’язаний (-а) звернутися за
роз’ясненнями до територіального органу НАЗК. У разі якщо я не отримала підтвердження про відсутність конфлікту
інтересів, в такому випадку я дію відповідно до вимог, передбачених Законом. Якщо я отримав (-а) підтвердження про
відсутність  конфлікту  інтересів,  я  звільняюсь  від  відповідальності,  якщо  у  діях,  щодо  яких  я  звертався  (-сь)  за
роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

1.4.6. Якщо у мене є наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, я маю право самостійно вжити заходів
щодо  його  врегулювання  шляхом  позбавлення  відповідного  приватного  інтересу  з  наданням  підтверджуючих  це
документів  безпосередньому  керівнику  або  головному  лікарю  Підприємства,  до  повноважень  якого  належить
звільнення/ініціювання звільнення мене з посади. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість
його приховування.

1.5. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст.
36 Закону):

1.5.1. Я зобов’язаний (-а) протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління 
іншій особі належні мені підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом. У такому випадку
мені забороняється передавати в управління належні мені підприємства та корпоративні права на користь членів моєї
сім’ї.

1.5.2.  Передача  мною,  належних  мені  підприємств,  які  за  способом  утворення  (заснування)  та  формування
статутного  капіталу  є  унітарними,  здійснюється  шляхом  укладення  договору  управління  майном  із  суб’єктом
підприємницької діяльності.

1.5.3.  Передача  мною,  належних  мені  корпоративних  прав  здійснюється  в  один  із  таких  способів:  укладення
договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління 
цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);  укладення договору про управління  цінними паперами,
іншими фінансовими інструментами і  грошовими коштами,  призначеними для інвестування  в  цінні  папери та  інші
фінансові  інструменти,  з  торговцем цінними паперами,  який має ліцензію Національної  комісії  з  цінних паперів та
фондового  ринку  на  провадження  діяльності  з  управління  цінними  паперами;  укладення  договору  про  створення
венчурного  пайового  інвестиційного  фонду  для  управління  переданими  корпоративними  правами  з  компанією  з
управління  активами,  яка  має  ліцензію Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку на  провадження
діяльності з управління активами. 

1.5.4. Передача корпоративних прав, як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду
здійснюється після реєстрації  Національною комісією з цінних паперів та  фондового ринку випуску цінних паперів
такого інституту спільного інвестування.

1.5.5.  Я  не  маю  права  укладати  договори,  зазначені  у   п.п.  1.5.2-1.5.3  цього  попередження,  із  суб’єктами
підприємницької діяльності,  торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють
члени  сім’ї  таких  осіб.  Я  зобов’язаний  (-а)  в  одноденний  термін після  передачі  в  управління  належних  мені
підприємств  та  корпоративних  прав  письмово  повідомити  про  це  НАЗК із  наданням  нотаріально  засвідченої  копії
укладеного договору відповідно до Закону.

1.6. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки (ст. 38 Закону):
1.6.1. Під час виконання своїх службових повноважень я зобов’язаний (-а) неухильно додержуватися вимог Закону

та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і
підлеглими.

1.7. Політична нейтральність, неупередженість, компетентність, ефективність, нерозголошення інформації
(ст.ст. 40-43 Закону):

1.7.1. При виконанні своїх службових повноважень я зобов’язаний (-а) 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. Це не поширюється на виборних
осіб та осіб, які обіймають політичні посади;

1.7.2. Я зобов’язаний (-а) діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких
осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

1.7.3. Я зобов’язаний (-а) сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати свої службові
повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким я підпорядкований (-а), підзвітни1 (-а)
або підконтрольний (-а), не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності;

1.7.4. Я зобов’язаний (-а) не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію
з обмеженим доступом, що стала мені відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних
обов’язків, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

1.8. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44 Закону):



1.8.1.  Я,  незважаючи на приватні  інтереси,  зобов’язаний (-а) утримуватись від  виконання рішень чи доручень
керівництва,  якщо вони суперечать закону. Я маю право самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом
рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання
мною для виконання рішень чи доручень, які я вважаю незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним
законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, я
повинен (-а) негайно в письмовій формі повідомити про це головного лікаря Підприємства, а виборні особи – НАЗК.

9. Подання  декларацій  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого
самоврядування (для керівника Підприємства) (ст. 45 Закону): 

1.9.1.  Я  зобов’язаний  (-а) щорічно  до  1  квітня подавати  шляхом  заповнення  на  офіційному  веб-сайті  НАЗК
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Декларація), за
минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

1.9.2. Упродовж  семи  днів після  подання  Декларації  я  маю  право  подати  виправлену  Декларацію.  У  разі
притягнення мене до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання Декларації або в разі виявлення у ній
недостовірних відомостей, я  зобов’язаний подати відповідну Декларацію з достовірними відомостями.

1.9.3.  Якщо я припиняю діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,  я
зобов’язаний (-а) подати Декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Якщо я припинив (-ла)
діяльність,  пов’язану з виконанням функцій  держави або місцевого  самоврядування,  або іншу діяльність,  зазначену
у підпунктах  "а" і "в" п.  2,  п.  5  ч.  1  ст.  3  Закону,  я  зобов’язаний  (-а)  наступного  року після  припинення  діяльності
подавати в установленому п. 1.9.1 цього попередження порядку декларацію за минулий рік.

1.10. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст. 53 Закону):
1.10.1. Я зобов’язаний (-а) у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи 

одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Підприємства, їх структурних підрозділів 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. Повідомлення про порушення вимог Закону
може  бути  здійснене  мною  без  зазначення  авторства  (анонімно).  Інформація  про  мене,  як  викривача,  може  бути
розголошена лише за моєю згодою, крім випадків, встановлених законом.

1.11. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації (ст. 60 Закону):
1.11.1. Мені забороняється: відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним

або юридичним особам передбачено законом; надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію,
яка підлягає наданню відповідно до закону.

1.11.2.  Я повідомлений (-а)  та  розумію,  що  не може бути віднесена до інформації  з  обмеженим доступом
інформація про:

- розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від
них особами, зазначеними в п. 1, підпунктах "а" і "в" п. 2 та п.п. 4 і 5 ч. 1 ст. 3 Закону, або державними органами,
органами місцевого самоврядування;

-  розміри,  види  оплати  праці,  матеріальної  допомоги  та  будь-яких  інших  виплат  з  бюджету  або  за  рахунок
технічної або іншої допомоги в рамках реалізації в Україні програм (проектів) у сфері запобігання, протидії корупції
особам, зазначеним у п. 1, пунктах "а" і "в" п.  2 та п.п. 4 і 5 ч.  1 ст.  3 Закону, а також одержані цими особами за
правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються Законом;

-  передачу  в  управління  належних  особам  підприємств  та  корпоративних  прав,  що  здійснюється  в  порядку,
передбаченому Законом;

- конфлікт інтересів осіб, зазначених у п.п. 1, 2  ч. 1 ст. 3 Закону, та заходи з його врегулювання.
1.13. Загальні засади запобігання корупції у діяльності Підприємства (ст. 61 Закону):
1.13.1. Я зобов’язаний (-а): не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з

діяльністю Підприємства; утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне
правопорушення,  пов’язане  з  діяльністю  Підприємства;  невідкладно  інформувати  посадову  особу,  відповідальну  за
запобігання  корупції  у  діяльності  Підприємства,  головного  лікаря  або  засновників  Підприємства  про  випадки
підбурення  до  вчинення  корупційного  правопорушення,  пов’язаного  з  діяльністю  юридичної  особи;  невідкладно
інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності Підприємства, головного лікаря або
засновників  Підприємства  про випадки  вчинення  корупційних  або  пов’язаних  з  корупцією правопорушень  іншими
працівниками  Підприємства  або  іншими  особами;  невідкладно  інформувати  посадову  особу,  відповідальну  за
запобігання  корупції  у  діяльності  Підприємства,  головного  лікаря  або  засновників  Підприємства  про  виникнення
реального, потенційного конфлікту інтересів.

1.14. Мене попереджено та я в повній мірі розумію, що за вчинення мною корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень мене може бути притягнено до кримінальної, адміністративної,  цивільно-правової  та дисциплінарної
відповідальності у встановленому законом порядку.  Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного
або  пов’язаного  з  корупцією  правопорушення,  підлягають  відшкодуванню  мною,  якщо  я  вчинив  (-ла)   відповідне
правопорушення,  в  установленому  законом  порядку.  Кошти  та  інше  майно,  одержані  мною  внаслідок  вчинення
корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому
законом порядку.

2.  Зі  змістом  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  від  14.10.2014  № 1700-VII із  змінами,  діючого
Положення про   запобігання, виявлення та протидію корупції в  комунальному некомерційному підприємстві  «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради та інших діючих локальних актів Підприємства
та нормативно-правових актів України з питань запобігання та протидії корупції ознайомлений (-а) в повному обсязі та
зобов’язуюсь  неухильно  їх  дотримуватись  та  виконувати.  Я  розумію,  що   усі  терміни,  які  виживаються  в  цьому
Попереджені, наведені у Законі України «Про запобігання корупції» від  14.10.2014 № 1700-VII із змінами.

4.  Це Попередження складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.   Один примірник цього
Попередження  зберігається  у  відділі  кадрів  Підприємства.  Другий  примірник  цього  Попередження  мною  уважно
прочитано та отримано.

 ____________________________________________________________________________
                         (підпис)     (прізвище, ініціали)
«___» ____________ 20___ р



Додаток 4 до наказу по
КНП «ЦПМСД №1» КМР
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ПЕРЕЛІК
порад працівникам для підвищення ефективності здійснення ними заходів щодо запобігання, виявлення та протидії

корупції в комунальному некомерційному підприємстві 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Краматорської міської ради

1. Станьте прикладом нетерпимості до проявів корупції. Своєю поведінкою давайте оточуючим зрозуміти, що не тільки
не будете самі приймати участі у корупційних діяннях, але й не будете приховувати таких діянь своїх коллег.

Сумлінно виконуйте свої обов'язки, дотримуйтесь вимог чинного законодавства України та принципів доброчесності у своїй
поведінці. Виконуйте свої обов'язки неупереджено та справедливо.

Корумпована поведінка працівників порушує законність та мораль, завдає шкоди авторитету як закладу, в якому він працює, так
і державі загалом. Вона руйнує віру в неупередженість та об'єктивність.

Усі працівники в КНП «ЦПМСД № 1» КМР повинні сумлінно виконувати свої обов'язки та бути прикладом, як для своїх колег,
так і для громадян в цілому.

2.  Рішуче  припиняйте  спроби  втягнути  Вас  у  корупційні  діяння.  Негайно  повідомляйте  про  такі  спроби  своєму
керівництву.

У зовнішніх контактах, наприклад, з особами, що надають роботу, товари, послуги за державні кошти, Ви повинні з самого
початку визначити чіткі межі ваших повноважень і негайно припиняти спроби втягування до корупційних діянь.

Не створюйте в оточуючих враження, що Ви відкриті для "невеликих ознак уваги".
Не піддавайтеся спокусі таким чином покращити свої матеріальне становище.
Не соромтеся відмовитися від подарунка або віддати його назад, супроводжуючи цю відмову роз'ясненням правил, яких Ви

маєте дотримуватись.
Будьте особливо обережними щодо спроб третіх осіб вплинути на Ваше рішення.
Чітко  дотримуйтеся  норм  чинного  законодавства  України  про  заборону  прийняття  винагород  або  подарунків  та  вимог

доброчесної поведінки.
Якщо третя особа попросила Вас зробити їй протиправну послугу, негайно поінформуйте про це своє керівництво. Це допоможе

уникнути будь-якої підозри в корупції та дасть змогу вжити заходів проти правопорушників.
Якщо Ви опираєтесь спробам втягнути Вас у корупційні діяння, однак не повідомляєте про це керівництво, особа, яка схиляла

Вас до протиправної поведінки, може повторити свою спробу, звернувшись до когось з Ваших колег. Захистіть своїх колег від спокуси
бути залученими до корупційних діянь.

3. Якщо у Вас з'являється відчуття, що Вас хочуть попросити про послугу, яка суперечить Вашим обов'язкам, залучіть
будь-кого зі своїх колег у якості свідка.

Іноді  в  ході  розмови із  сторонньою особою у  Вас  може  виникнути  підозра,  що Вам намагатимуться  зробити  протиправну
пропозицію, яку буде нелегко відхилити. Часто в такій ситуації не допомагає лише відмова від корупційної поведінки, тому Вам не
варто намагатися владнати ситуацію власними силами. Запросіть до участі у розмові одного із своїх колег.

4. Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити.
Ваша робота повинна бути прозорою та зрозумілою для керівництва, колег та інших осіб, крім випадків, передбаченим чинним

законодавством України. Можливо, Вам доведеться змінити своє місце роботи (перехід до виконання нових завдань, перехід до іншого
підрозділу) або бути тимчасово відсутнім (хвороба, відпустка тощо), тому Ваша робота повинна бути настільки відкритою (у випадку,
передбаченому чинним законодавством України), щоб в будь-який час особа, що Вас замінить, могла виконувати Ваші обов'язки.

5.Чітко відокремлюйте службову діяльність від свого приватного життя. Перевіряйте, чи немає конфлікту інтересів
між Вашими службовими обов'язками та приватними інтересами.

Спроби корупції часто починаються з того, що треті особи намагаються розширити службові контакти та перенести їх у сферу
приватного життя.

Відомо, що особливо складно відмовити у "невеликій послузі", коли з цією особою існують дружні стосунки, а також коли сам
працівник або його родина отримує привілеї у будь-якому вигляді (квитки на концерт, запрошення до дорогих ресторанів), на які не
можна  відповісти  тим  самим,  тощо.  Отже,  в  приватному  житті  Ви  з  самого  початку  повинні  дати  оточуючим  зрозуміти,  що
відокремлюєте службову діяльність від приватного життя. Це дозволить уникнути підозри у Вашій корумпованості.

У кожної особи, яка звертається до Вас у зв'язку з Вашою службовою діяльністю, є право очікувати від Вас неупередженої,
справедливої,  обґрунтованої,  тобто  доброчесної,  поведінки.  Тому  під  час  будь-якої  службової  діяльності,  за  яку  Ви  несете
відповідальність, перевіряйте, чи не вступають Ваші власні інтереси, а також інтереси Ваших близьких осіб в конфлікт з Вашими
службовими обов'язками. Піклуйтеся про те, щоб ніхто не міг звинуватити Вас в упередженості.

Якщо  в  конкретних  службових  обов'язках  Ви  вбачаєте  можливу  суперечність  Ваших  службових  обов'язків  та  приватних
інтересів або інтересів третіх осіб, з якими Ви пов'язані, негайно повідомте про це своє керівництво з метою вжиття відповідних заходів
(наприклад, звільнення Вас від виконання завдання).

Відмовтеся від виконання роботи за сумісництвом, якщо це суперечить вимогам чиного законодавства України або інтересам
роботи.

Якщо у випадку конфлікту інтересів Ви надали перевагу власним інтересам, окрім шкоди Вашому особистому авторитету, може
буде завдано шкоду авторитету всьому закладу, в якому Ви працюєте.

6. Запобігайте корупції, викриваючи випадки корупційних діянь.
Корупції можна запобігти лише, коли кожний працівник відчуває свою відповідальність за досягнення загальної мети створення

вільного від корупції закладу, де Ви працюєте.
Це  означає,  що всі  працівники в  рамках  виконання  своїх  завдань  повинні  дбати,  щоб  сторонні  особи не  мали  можливості

впливати на рішення працівника і що корумпованих колег не можна прикривати через почуття солідарності або лояльності.
Не приховуйте протиправних діянь.
Примітка:
Цей Перелік розроблено на підставі Методичних рекомендацій Міністерства юстиції України «Запобігання і протидія корупції в

державних органах та органах місцевого самоврядування» від 16.10.2013 року.
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КНП «ЦПМСД №1» КМР
від 20.01.2020р. № 44

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З
КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ

І. КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ
ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ 

(ст. 364 Кримінального кодексу України)
Зміст правопорушення Вид та розмір покарання

Зловживання  владою  або  службовим  становищем,  тобто
умисне,  з  метою одержання  будь-якої  неправомірної  вигоди
для  самої  себе  чи  іншої  фізичної  або  юридичної  особи
використання  службовою  особою  влади  чи  службового
становища  всупереч  інтересам  служби,  якщо  воно  завдало
істотної  шкоди  охоронюваним законом  правам,  свободам  та
інтересам окремих громадян або державним чи громадським
інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

карається  арештом  на  строк  до  шести  місяців  або
обмеженням  волі  на  строк  до  трьох  років,  або
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права  обіймати  певні  посади  чи  займатися  певною
діяльністю на строк  до трьох років,  із  штрафом від
двохсот  п’ятдесяти  до  семисот  п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до 
шести років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян

ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(ст. 366-1 Кримінального кодексу України)

Зміст правопорушення Вид та розмір покарання
Подання  суб’єктом  декларування  завідомо  недостовірних
відомостей у  декларації  особи,  уповноваженої  на  виконання
функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,
передбаченої Законом України 
«Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом
декларування зазначеної декларації -

караються  штрафом  від  двох  тисяч  п’ятисот  до
трьох  тисяч неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян або громадськими роботами на строк від ста
п’ятдесяти  до  двохсот  сорока  годин,  або
позбавленням  волі  на  строк  до  двох  років,  з
позбавленням  права  обіймати  певні  посади  чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідальність  за  цією  статтею  за  подання
суб’єктом  декларування  завідомо  недостовірних
відомостей  у  декларації  стосовно  майна  або  іншого
об’єкта  декларування,  що  має  вартість,  настає  у
випадку,  якщо  такі  відомості  відрізняються  від
достовірних  на  суму  понад  250  прожиткових
мінімумів для працездатних осіб.

ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ (ст. 368 Кримінального кодексу України)

Зміст правопорушення Вид та розмір покарання
Прийняття  пропозиції,  обіцянки  або  одержання  службовою
особою  неправомірної  вигоди,  а  так  само  прохання  надати
таку  вигоду  для  себе  чи  третьої  особи  за  вчинення  чи
невчинення  такою службовою особою в  інтересах  того,  хто
пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади
чи службового становища -

карається  штрафом  від  однієї  тисячі  до  тисячі
п’ятисот  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян або арештом на строк  від трьох до шести
місяців, або позбавленням волі на строк  від двох до
чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк  до
трьох років.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом
якого була неправомірна вигода у значному розмірі, -

карається  позбавленням  волі  на  строк  від  трьох  до
шести  років з  позбавленням  права  обіймати  певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк  до
трьох років.

Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті,
предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі
або  вчинене  службовою  особою,  яка  займає  відповідальне
становище,  або  за  попередньою  змовою  групою  осіб,  або
повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається  позбавленням  волі  на  строк  від  п’яти  до
десяти  років з  позбавленням  права  обіймати  певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк  до
трьох років, з конфіскацією майна.
 

Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою
цієї  статті,  предметом  якого  була  неправомірна  вигода  в
особливо великому розмірі,  або вчинене службовою особою,
яка займає особливо відповідальне становище, -

карається позбавленням волі на строк  від восьми до
дванадцяти  років з  позбавленням  права  обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років, з конфіскацією майна

НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ (ст. 368-2 Кримінального кодексу України)
Рішенням Конституційного суду України від26.02.2019 року визнано цю статтю, такою, що не відповідає

Конституції України.
Зміст правопорушення Вид та розмір покарання

Набуття  особою,  уповноваженою  на  виконання  функцій
держави або місцевого самоврядування, у власність активів у
значному  розмірі,  законність  підстав  набуття  яких  не

караються позбавленням волі на строк до двох років з
позбавленням  права  обіймати  певні  посади  чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років



підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів
будь-якій іншій особі -

з конфіскацією майна.
Особами,  уповноваженими  на  виконання  функцій
держави  або  місцевого  самоврядування,  є  особи,
зазначені  у пункті  1 частини  першої  статті  3  Закону
України "Про запобігання корупції". 

ПРОПОЗИЦІЯ, ОБІЦЯНКА АБО НАДАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВІЙ ОСОБІ (ст. 369
Кримінального кодексу України)

Зміст правопорушення Вид та розмір покарання
Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій
особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за
вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того,
хто  пропонує,  обіцяє  чи  надає  таку  вигоду,  чи  в  інтересах
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади
чи службового становища -

караються  штрафом  від  п’ятисот  до  семисот
п’ятдесяти неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян або обмеженням волі на строк  від двох до
чотирьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.
 

Діяння,  передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  вчинені
повторно, -

караються  позбавленням волі  на  строк  від трьох до
шести років із штрафом від п’ятисот до однієї тисячі
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян,  з
конфіскацією майна або без такої.

Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті,
якщо  неправомірна  вигода  надавалася  службовій  особі,  яка
займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою
змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі  на строк  від чотирьох
до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
 

Діяння,  передбачені  частиною першою,  другою або третьою
цієї  статті,  якщо неправомірна  вигода  надавалася  службовій
особі,  яка  займає  особливо  відповідальне  становище,  або
вчинені організованою групою осіб чи її учасником, -

караються  позбавленням  волі  на строк  від п’яти до
десяти років з конфіскацією майна або без такої.

 

ЗЛОВЖИВАННЯ ВПЛИВОМ (ст. 369-2 Кримінального кодексу України)
Зміст правопорушення Вид та розмір покарання

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі,
яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за
надання  такої  вигоди  третій  особі  вплинути  на  прийняття
рішення  особою,  уповноваженою  на  виконання  функцій
держави, -

караються  штрафом  від  двохсот  до  п’ятисот
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  або
обмеженням волі  на строк  від двох до п’яти років,
або позбавленням волі на строк до двох років.
 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди  для  себе  чи  третьої  особи  за  вплив  на  прийняття
рішення  особою,  уповноваженою  на  виконання  функцій
держави,  або  пропозиція  чи  обіцянка  здійснити  вплив  за
надання такої вигоди -

караються 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.
 

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди  для  себе  чи  третьої  особи  за  вплив  на  прийняття
рішення  особою,  уповноваженою  на  виконання  функцій
держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -

караються  позбавленням волі  на  строк  від трьох до
восьми років з конфіскацією майна.
 

ПРОВОКАЦІЯ ПІДКУПУ (ст. 370 Кримінального кодексу України)
Зміст правопорушення Вид та розмір покарання

Провокація  підкупу,  тобто дії  службової  особи з  підбурення
особи  на  пропонування,  обіцянку  чи  надання  неправомірної
вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої
вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав
неправомірну  вигоду  або  прийняв  пропозицію,  обіцянку  чи
одержав таку вигоду, -

карається обмеженням волі  на строк  до п'яти років
або  позбавленням  волі  на  строк  від  двох  до  п'яти
років,  та  зі  штрафом  від  двохсот  п'ятдесяти  до
п'ятисот неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
 

Те саме діяння,  вчинене службовою особою правоохоронних
органів, -

карається  позбавленням  волі  на  строк  від  трьох  до
семи років  та  зі  штрафом  від  п'ятисот до семисот
п'ятдесяти неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.

ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТА МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ
СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ 

(ст. 191 Кримінального кодексу України)
Зміст правопорушення Вид та розмір покарання

Привласнення  чи  розтрата  чужого  майна,  яке  було  ввірене
особі чи перебувало в її віданні, -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк
до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до
чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк  до
трьох років або без такого.

Привласнення,  розтрата  або  заволодіння  чужим  майном
шляхом  зловживання  службовою  особою  своїм  службовим
становищем -

карається обмеженням волі  на строк  до п'яти років
або  позбавленням  волі  на  той  самий  строк,  з
позбавленням  права  обіймати  певні  посади  чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дії,  передбачені  частинами  першою  або  другою  цієї  статті,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються  обмеженням  волі  на  строк  від  трьох  до
п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох
до восьми років, з позбавленням права обіймати певні



посади чи займатися певною діяльністю на строк  до
трьох років.

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї
статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, -

караються  позбавленням  волі  на  строк  від  п'яти до
восьми  років з  позбавленням  права  обіймати  певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк  до
трьох років.

Дії,  передбачені  частинами  першою,  другою,  третьою  або
четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих
розмірах або організованою групою, -

караються  позбавленням  волі  на  строк  від  семи  до
дванадцяти  років з  позбавленням  права  обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років та з конфіскацією майна.

НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧИ
НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ БЕЗ ВСТАНОВЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ АБО З ЇХ

ПЕРЕВИЩЕННЯМ
(ст. 210 Кримінального кодексу України)

Зміст правопорушення Вид та розмір покарання
Нецільове  використання  бюджетних  коштів  службовою
особою, а так само здійснення видатків бюджету чи надання
кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень
або  з  їх  перевищенням  всупереч Бюджетному  кодексу
України чи  закону  про  Державний  бюджет  України  на
відповідний  рік,  якщо  предметом  таких  дій  були  бюджетні
кошти у великих розмірах, -

караються  штрафом  від  ста  до  трьохсот
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  або
виправними  роботами  на  строк  до  двох  років,  або
обмеженням  волі  на  строк  до  трьох  років,  з
позбавленням  права  обіймати  певні  посади  чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років
або без такого.
 

Ті  самі  діяння,  предметом  яких  були  бюджетні  кошти  в
особливо  великих  розмірах  або  вчинені  повторно,  або  за
попередньою змовою групою осіб, -

караються  обмеженням  волі  на  строк  від  двох  до
п'яти років або позбавленням волі на строк від двох
до шести років, з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк  до
трьох років.

ІІ. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ
ПОРУШЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ

ДІЯЛЬНОСТІ (ст. 172-4 КУпАП)
Зміст правопорушення Вид та розмір покарання

 Порушення  особою  встановлених  законом  обмежень  щодо
зайняття  іншою  оплачуваною  діяльністю  (крім  викладацької,
наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики,
інструкторської  практики  із  спорту)  або  підприємницькою
діяльністю -

 тягне за собою накладення штрафу від трьохсот
до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією отриманого  доходу від
підприємницької  діяльності  чи  винагороди  від
роботи за сумісництвом.

 Порушення  особою  встановлених  законом  обмежень  щодо
входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних
органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має
на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює
функції  з  управління  акціями  (частками,  паями),  що  належать
державі  чи  територіальній  громаді,  та  представляє  інтереси
держави  чи  територіальної  громади  в  раді  (спостережній  раді),
ревізійній комісії господарської організації), -

 тягне за собою накладення штрафу від трьохсот
до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією отриманого  доходу від
такої діяльності.
 

 Дії,  передбачені частиною першою або другою, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за
такі ж порушення, -
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені
у пункті  1 частини  першої  статті  3  Закону  України  "Про
запобігання  корупції",  за  винятком  депутатів  Верховної  Ради
Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які
здійснюють  свої  повноваження  у  відповідній  раді  на  постійній
основі), присяжних, помічників-консультантів народних депутатів
України,  працівників  секретаріатів  Голови  Верховної  Ради
України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та
заступника  Голови  Верховної  Ради  України,  працівників
секретаріатів  депутатських  фракцій  (депутатських  груп)  у
Верховній Раді України.

  тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  від
п’ятисот  до  восьмисот  неоподатковуваних
мінімумів  доходів  громадян  з  конфіскацією
отриманого  доходу  чи  винагороди  та  з
позбавленням  права  обіймати  певні  посади  або
займатися  певною  діяльністю  строком  на  один
рік.

ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ (ст.
172-5 КУпАП)

Зміст правопорушення Вид та розмір покарання
Порушення  встановлених  законом  обмежень  щодо  одержання
подарунків -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  ста  до
двохсот неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян з конфіскацією такого подарунка.

Та  сама  дія,  вчинена  особою,  яку  протягом  року  було  піддано
адміністративному  стягненню  за  порушення,  передбачене
частиною першою цієї статті, -

 

тягне за собою накладення штрафу від двохсот до
чотирьохсот  неоподатковуваних  мінімумів
доходів громадян з конфіскацією такого дарунка
(пожертви)  та  з  позбавленням  права  обіймати
певні  посади  або  займатися  певною  діяльністю
строком на один рік.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26


ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (ст. 172-6 КУпАП)
Зміст правопорушення Вид та розмір покарання

Несвоєчасне  подання  без  поважних  причин  декларації  особи,
уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого
самоврядування, -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від
п’ятдесяти до ста  неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

Неповідомлення  або  несвоєчасне  повідомлення  про  відкриття
валютного рахунка в установі  банку-нерезидента або про суттєві
зміни у майновому стані -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  ста  до
двохсот  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.

 
Дії,  передбачені  частиною першою або другою,  вчинені  особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за
такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу  від ста до
трьохсот неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та
з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися  певною  діяльністю  строком  на  один
рік.

Подання  завідомо  недостовірних  відомостей  у  декларації  особи,
уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого
самоврядування, -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  однієї
тисячі  до  двох  тисяч  п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 
(ст. 172-7 КУпАП)

Зміст правопорушення Вид та розмір покарання
Неповідомлення  особою  у  встановлених  законом  випадках  та
порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  ста  до
двохсот неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту
інтересів -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот
до  чотирьохсот  неоподатковуваних  мінімумів
доходів громадян.

Дії,  передбачені  частиною першою або другою,  вчинені  особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за
такі ж порушення, -

тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  від
чотирьохсот  до  восьмисот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права
обіймати  певні  посади  або  займатися  певною
діяльністю строком на один рік.

НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАЛА ВІДОМА ОСОБІ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ
СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

(ст. 172-8 КУпАП)
Зміст правопорушення Вид та розмір покарання

 Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою
у  своїх  інтересах  інформації,  яка  стала  їй  відома  у  зв’язку  з
виконанням  службових  або  інших  визначених  законом
повноважень, -

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою
у  своїх  інтересах  чи  в  інтересах  іншої  фізичної  або  юридичної
особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації,
що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка
стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших
визначених законом повноважень, -

Примітка.  Суб’єктом  правопорушень  у частині  першій цієї
статті  є  особи,  зазначені  у пункті  1 та підпункті  "в" пункту  2
частини  першої  статті  3  Закону  України  "Про  запобігання
корупції",  а  також  особи,  зазначені  в частині  другій статті  17
Закону  України  "Про  запобігання  впливу  корупційних
правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".

Викривачем  визнається  особа,  зазначена  у статті  1 Закону
України "Про запобігання корупції".

 тягне за собою накладення штрафу від ста до ста
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
 
тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  однієї
тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права
обіймати  певні  посади  або  займатися  певною
діяльністю строком на один рік.

НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ (ст. 172-9 КУпАП)
Зміст правопорушення Вид та розмір покарання

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою
особою  органу  державної  влади,  посадовою  особою  місцевого
самоврядування,  юридичної  особи,  їх  структурних  підрозділів  у
разі виявлення корупційного правопорушення -

тягне  за  собою  накладення  штрафу  від  ста
двадцяти  п’яти  до  двохсот  п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 

Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування
заходів адміністративного стягнення, -

тягне  за  собою накладення  штрафу  від  двохсот
п’ятдесяти  до  чотирьохсот  неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

Примітки:
1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-  2  , 369 Кримінального кодексу України є особи, які постійно,

тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а
також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних
чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-19#n105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n1061
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3764


чи адміністративно-господарських функцій,  або виконують такі  функції  за  спеціальним повноваженням,  яким особа
наділяється  повноважним  органом  державної  влади,  органом  місцевого  самоврядування,  центральним  органом
державного  управління  із  спеціальним  статусом,  повноважним  органом  чи  повноважною  особою  підприємства,
установи, організації, судом або законом.

2.  Істотною  шкодою у статтях  364, 364-  1  , 365, 365-  2  , 367 Кримінального  кодексу  України вважається  така
шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

3. Тяжкими наслідками у  статтях 364-367 Кримінального кодексу України вважаються такі наслідки, які у
двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та   другої   статті 45 Закону України "Про
запобігання  корупції"  зобов’язані  подавати  декларацію  особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або
місцевого самоврядування.

5.  Неправомірною  вигодою в  значному  розмірі вважається  вигода,  що  в  сто  і  більше  разів перевищує
неоподатковуваний  мінімум  доходів  громадян,  у  великому  розмірі -  така,  що  у  двісті  і  більше  разів перевищує
неоподатковуваний  мінімум доходів  громадян,  в  особливо  великому  розмірі –  така,  що  у  п’ятсот і  більше  разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

6. Під активами у значному розмірі у статті 368-2 Кримінального кодексу України розуміються грошові кошти
або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. 

7. Під передачею активів у  статті 368-2 Кримінального  кодексу України розуміється  укладення будь-яких
правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі
грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів.

8. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави  у  ст. 369-  2   Кримінального кодексу України,  є
особи, визначені в пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

9. Суб’єктом правопорушень у  ст.  172-  4   КУпАП   є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону
України "Про запобігання корупції", за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів
місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних.

10. Суб’єктом правопорушень у ст. 172-  5   КУпАП   є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону
України "Про запобігання корупції".

11.  Суб’єктом  правопорушень у  ст.  172-  6    КУпАП   є  особи,  які  відповідно  до частин  першої  та  другої  статті
45 Закону України "Про запобігання корупції"  зобов’язані  подавати декларацію особи,  уповноваженої  на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно
майна  або  іншого об’єкта  декларування,  що має  вартість,  настає  у  випадку,  якщо такі  відомості  відрізняються  від
достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

12. Суб’єктом правопорушень у ст. 172-  7   КУпАП   є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону
України "Про запобігання корупції".

13. Під реальним конфліктом інтересів у ст.  172-  7    КУпАП   слід розуміти суперечність між приватним інтересом
особи  та  її  службовими  чи  представницькими  повноваженнями,  що  впливає  на  об’єктивність  або  неупередженість
прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.

14. Суб’єктом правопорушень у ст. 172-  8    КУпАП   є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону
України  "Про  запобігання  корупції",  а  також  особи,  зазначені  в частині  другій статті  17  Закону  України  "Про
запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".

15.  Суб’єктом правопорушень у  ст. 172-  9    КУпАП   є  також особи, зазначені  в частині  третій статті  17 Закону
України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".




