
Стаття 23 «Обмеження щодо одержання подарунків» забороняє посадовим особам безпосередньо або через інших осіб 
вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних/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.
Стаття 28 «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» зобов’язує посадових осіб:
 1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про 
наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника;
 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
 4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
Стаття 36 «Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав» зобов’язує  
посадових осіб протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні 
їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом. У такому випадку посадовим особам 
забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї. 
Крім того, призначені (обрані) на посаду посадові особи  в одноденний термін після передачі в управління належних їм 
підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання 
корупції (далі – НАЗК) із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.
Стаття 40 «Політична нейтральність» зобов’язує посадових осіб при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися 
політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не 
використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
Стаття 43 «Нерозголошення інформації» забороняє посадовим особам розголошувати або використовувати в інший спосіб 
конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових 
повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
Стаття 44 «Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень» зобов’язує посадових осіб, незважаючи на приватні 
інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
Стаття 45 «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 
зобов’язує посадових осіб щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК 
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік 
за формою, що визначається НАЗК. Особи, 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. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності 
(до 1 квітня) подавати  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
за минулий рік. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 
Закону України «Про запобігання корупції», до призначення обрання на відповідну посаду подає в установленому цим 
Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік.
Стаття 52 «Додаткові заходи здійснення фінансового контролю» зобов’язує посадових осіб:
1) у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента у 
десятиденний строк письмово повідомити про це НАЗК у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і 
місцезнаходження банку-нерезидента;
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 на 1 січня відповідного року, у десятиденний строк з 
моменту отримання доходу або придбання майна письмово повідомити про це НАЗК. 
Стаття 60 «Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації» забороняє посадовим особам:
1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам 
передбачено законом;
2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до вимог 
чинного законодавства.
Якщо Вам стали відомі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у системі безоплатної правової 
допомоги, зателефонуйте на цілодобову «антикорупційну» лінію за телефонним номером (044)-364-17-47 та залиште 
інформаційне повідомлення (в тому числі анонімно). Прийом телефонних дзвінків на «антикорупційну» лінію здійснюють 
працівники відділу по запобіганню корупції Координаційного центру з надання правової допомоги. За кожним фактом 
отриманого на зазначений «телефон довіри» повідомлення відділом по запобіганню корупції проводиться ретельна 
перевірка та відпрацьовуються заходи щодо подальшого реагування згідно з вимогами чинного законодавства.             

ПАМ’ЯТКА ПРАЦІВНИКАМ
СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
СПЕЦІАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» 


