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ПАМ'ЯТКА 
посадової особи  

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ  

з питань  запобігання корупції  

 

Пам'ятка розроблена відповідно до вимог Законів України "Про запобігання 

корупції", "Про вищу освіту»" та інших нормативно-правових актів з питань 

запобігання корупції 
                                                                                        Витяг із Закону України  

                                                                                                         "Про запобігання корупції": 

Стаття 1. Визначення термінів 

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності 

підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань 

прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, 

надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням; 

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають 

взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього 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; 

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 

зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 

дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 

наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої 

вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 

вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання 

наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей; 

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; 

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; 

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової; 

 

 



правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але 

порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, 

зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 

адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

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; 

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 невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень; 

суб'єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини 

першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов'язані подавати декларацію відповідно до 

цього Закону; 

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. 

                                                                                                            

                                                                                                           Витяг із Закону України  

"Про запобігання корупції": 

Стаття 3. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону 

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

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально 

уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та 

перебувають з підприємствами, установами, організаціями в трудових відносинах, у випадках, 

передбачених цим Законом. 

                                                                                                        Витяг із Закону України  

                                                                                                       "Про запобігання корупції": 

Стаття 12. Фінансовий контроль 

1. Суб'єкти декларування зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи 

(служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 

минулий рік за формою, що додається до цього Закону. 

Суб'єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи 

(служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 

минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за 

дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, 

подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Суб'єкти декларування, які звільняються 

або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб'єкти 

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

функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані протягом одного року подавати за 

своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.                 

6. З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами 

проводяться: 

1) перевірка фактів своєчасності подання декларацій; 

2) перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів; 

3) логічний та арифметичний контроль декларацій. 



 

7. Перевірка факту своєчасності подання декларації здійснюється протягом п'ятнадцяти 

робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана. 

8. Перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування 

здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових 

обов'язків суб'єкта декларування з його та членів його сім'ї фінансовими інтересами. 

9. Логічний та арифметичний контроль декларації здійснюється протягом тридцяти днів з 

дня подання декларації у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, 

відповідальним за формування державної податкової політики, та Міністерством юстиції 

України. 

У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок 

уповноважений підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це відповідного суб'єкта 

декларування, який має право протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення подати 

уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або виправлену декларацію. 

У зв'язку з проведенням логічного та арифметичного контролю декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єкта декларування уповноважений 

підрозділ має право робити запити до державних органів, органів влади Автономної Республіки 

Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності щодо зазначених відомостей. 

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, яким надіслано запит уповноваженого 

підрозділу, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту подати копії 

необхідних документів або відповідну інформацію. 

 

                                                                                                                  Витяг із Закону України  

                                                                                                         "Про запобігання корупції": 

Стаття 61. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи 

3. Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та 

перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, зобов'язані: 

1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з 

діяльністю юридичної особи; 

2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити 

корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю юридичної особи; 

3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у 

діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної 

особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з 

діяльністю юридичної особи; 

4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у 

діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної 

особи про випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими 

працівниками юридичної особи або іншими особами; 

5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у 

діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної 

особи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. 

 

                                                                                                    

                                                                                                      Витяг із Закону України  

                                                                                                      "Про запобігання корупції": 

Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення 

1. За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особи 

притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку. 



У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою 

злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним 

кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

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. 

3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного 

з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням 

спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного 

агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює 

особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

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. 

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. 

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 керівника органу (установи, 

підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом. 

 

 


