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Найбільш корумповані сфери життя:

● судова система

● правоохоронні органи

● державний апарат в цілому

● медицина

● освіта



Закон України

“Про запобігання корупції”
від 14.10.2014 р.

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



СЛУЖБОВА ОСОБА -

постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює:

❏ функції представника влади чи місцевого самоврядування

❏ організаційно-розпорядчі функції

❏ адміністративно-господарські функції



Представники влади та місцевого самоврядування -

це особи, які, діючи від імені державної влади або органів місцевого

самоврядування, реалізують надані їм владні повноваження, що тягне

правові наслідки для невизначеного кола непідлеглих їм по службі осіб. 

❏ депутати, представників виконавчої влади, судді, слідчі, прокурори, 
працівників органів внутрішніх справ, лісової служби, державні

інспектори (державної фіскальної служби, держпродспоживслужби, 
держагенства рибного господарства тощо), особи, які надають

публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, 
оцінювачі, арбітражні керуючі та ін.).



Організаційно-розпорядчі функції -

керівництво трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою

діяльністю окремих працівників, зокрема: здійснення підбору та

розміщення кадрів, планування й організація праці підлеглих, 
підтримання серед них трудової дисципліни.

❏ керівники підприємств,  установ і організацій,  їх заступники, 
керівники структурних підрозділів,  їх заступники, особи, які

керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).



Адміністративно-господарські функції -

управління або розпорядження майном (установлення порядку

його зберігання,   переробки, реалізації,  забезпечення контролю за

цими операціями тощо).

❏ начальники планово-господарських,  постачальних, фінансових

відділів і служб, завідуючі складами,   магазинами,   
майстернями,   ательє,   їх заступники,  керівники відділів

підприємств, відомчі ревізори та контролери тощо







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





ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА

ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

● Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого

становища

● Обмеження щодо одержання подарунків

● Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами

діяльності

● Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням

функцій держави, місцевого самоврядування

● Обмеження спільної роботи близьких осіб



Обмеження щодо одержання подарунків

Забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, 

одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або

фізичних осіб:

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.



Обмеження щодо одержання подарунків

Особи можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним

уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною

першою статті 23 Закону України “Про запобігання корупції”, 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.



Запобігання одержанню неправомірної вигоди або

подарунка та поводження з ними

Особи, уповноважені на виконанняфункцій держави абомісцевого самоврядування, 

прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або

подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких

заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо цеможливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію керівника відповідного органу, підприємства, 

установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.



Інші механізми запобігання та протидії корупції

❏ декларування доходів

❏ захист викривачів

❏ можливість анонімного звернення

❏ антикорупційна експертиза

❏ спеціальна перевірка





Для ректора:

–штрафвід 17 000 до 25 500 гривень

– арешт від 3 до 6 місяців

– позбавлення волі від 2 до 4 років

– неможливість займати державні керівні посади до 3 років.

Длямами:

–штрафвід 8 500 до 12 750 гривень

– обмеження або позбавлення волі від 2 до 4 років.

















Дякую за увагу!



Використані джерела

https://www.rada.gov.ua

https://uk.wikipedia.org/wiki/Корупція_в_Україні

https://dt.ua

http://expres.ua

http://www.ey.com


