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Preventing and counteracting corruption 
in the forestry sector

SUMMARY

This manual has been elaborated to clarify provisions of the new anti-corruption legisla-

tion of Ukraine and to increase awareness of offi cials working in the forestry sector about 

current legal norms. This will help to strictly adhere to the norms being in force, timely 

detect and prevent corruption risks in professional activity and avoid the abuse of power.

The manual provides detailed explanation of Laws of Ukraine “On the Main Principles of 

Corruption Prevention and Counteraction” and “On Amending Certain Legislative Acts 

of Ukraine Concerning Responsibility for Corruption”, which entered into force on July 1, 

2011. The said laws introduce new restrictions and bans imposed on public offi cials and 

authorities, also strengthen and impose new sanctions for other types of offi cials.

The authors have analyzed application of the anti-corruption legislation in the forestry 

sector and answered typical questions asked by forestry workers and offi cials of forestry 

departments. The optimal solutions to the problems existing in the sphere of application 

of the relevant legislation have also been provided.

The manual consists of four sections. Section 1 gives the legal defi nition of corruption, 

explains the difference between administrative violations and crimes, also persons re-

sponsible for corruption in the forestry sector and legal mechanism of corruption preven-

tion and counteraction. Section 2 is devoted to anti-corruption restrictions and bans, as 

well as certain corruptogenic factors that infl uence the forestry sector workers, including 

ways of avoiding the abuse of power. Section 3 describes different types of legal liability 

for corruption: criminal, administrative, civil and disciplinary. Section 4 provides com-

ments on anti-corruption amendments to the Criminal Code of Ukraine.

The manual is intended for use by offi cials who work in the forestry sector. It can also be 

helpful for representatives of woodworking industry, law-enforcement bodies, offi cials 

of different authorities, lawyers, journalists and everyone interested in this fi eld. For the 

purpose of dissemination of legal knowledge, the manual may be used in educational 

establishments for training of lawyers and specialists in the forestry sector.
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Предотвращение и противодействие 
коррупции в лесном секторе

РЕЗЮМЕ

Настоящее пособие разработано с целью разъяснения положений нового анти-
коррупционного законодательства Украины и повышения уровня правовых знаний 
должностных лиц лесного сектора. Это позволит им четко придерживаться вне-
дренных норм, своевременно обнаруживать и предотвращать коррупционные ри-
ски, возникающие в профессиональной деятельности, а также избегать превыше-
ния служебных полномочий. 

В пособии детально разъясняются положения законов «Об основных принципах 
предотвращения и противодействия коррупции» и «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины касательно ответственности за коррупци-
онные правонарушения», которые вступили в силу 1 июля 2011 года. Указанными 
законами внедрен ряд новшеств в виде различных ограничений и запретов для пу-
бличных служащих и органов власти, усилены и установлено новые санкции для 
других категорий должностных лиц. 

Авторы проанализировали применение положений антикоррупционного закона в 
лесном секторе и ответили на распространенные вопросы, возникающие у сотруд-
ников лесхозов и служащих управлений лесного хозяйства. Также авторы предло-
жили пути решения конкретных ситуаций, связанных с соблюдением комментируе-
мого законодательства в лесной сфере. 

Пособие состоит из четырех разделов. Раздел 1 знакомит читателя с правовым по-
ниманием понятия «коррупция», разграничением коррупционных действий на адми-
нистративные правонарушения и преступления, характеристиками субъектов ответ-
ственности за коррупционные нарушения в лесном секторе и правовым механизмом 
предотвращения коррупционных явлений и противодействия этим явлениям. В раз-
деле 2 внимание уделяется антикоррупционным запретам и ограничениям, а также 
отдельным коррупциогенным аспектам профессиональной деятельности сотрудников 
лесного сектора, в частности, разъяснению того, как предотвращать злоупотребление 
должностными обязанностями в служебной деятельности. В разделе 3 разъясняются 
различные виды юридической ответственности за совершение коррупционных нару-
шений: уголовная, административная, гражданская и дисциплинарная. Раздел 4 содер-
жит комментарий к антикоррупционным изменениям в Уголовном кодексе Украины.

Пособие предназначено, прежде всего, для должностных лиц лесного сектора. 
Оно также может быть полезным представителям деревообрабатывающей промыш-
ленности, сотрудникам правоохранительных органов, должностным лицам других 
органов власти, юристам, журналистам и широкому кругу заинтересованных лиц. 
С целью распространения правовых знаний пособие может быть использовано в 
деятельности учебных заведений по подготовке юристов и специалистов в сфере 
лесного хозяйства.
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Вступ
Цей посібник розроблено в рамках програми «Правозастосування та управління в лі-

совому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і парт-

нерства-2» (ФЛЕГ II ЄІСП Схід). Посібник продовжує низку видань, розроблених у 

рамках першої фази програми ФЛЕГ, які покликані підвищити рівень правових знань 

фахівців лісової галузі.

 Видання присвячене питанням запобігання та боротьби з корупцією, яким нині при-

діляється все більша увага як з боку міжнародної спільноти, так і з боку української 

влади. Зокрема, в Україні масштаби корупції перетворили її в одну із найнебезпечні-

ших національних загроз. Через системний негативний вплив корупційної діяльно-

сті підриваються економічні засади суспільства, поширюється недовіра населення 

до владних структур, втрачається інвестиційна привабливість країни, іміджу нації та 

держави завдається непоправна шкода. Відтак питання попередження та запобіган-

ня цьому негативному явищу мають залишатись важливим напрямком діяльності в 

роботі не тільки владних структур, а й усіх галузей економіки, включаючи лісовий 

сектор. 

У посібнику детально роз’яснюються положення законів «Про засади запобігання 

і протидії корупції» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за корупційні правопорушення», які набули чинності 1 липня 

2011 року. Ці закони стали базовими нормативними актами, що покликані  закласти 

основні принципи запобігання та протидії корупції в українському суспільстві. Ними 

запроваджена низка нововведень у вигляді різних обмежень і заборон для публіч-

них службовців та органів влади, посилено та встановлено нові санкції для інших 

категорій посадовців. Оскільки окремі положення є складними для тлумачення, це 

видання має на меті допомогти зацікавленому читачеві розібратись із законодавчими 

вимогами, щоб забезпечувати їх дотримання.

У лісовому секторі положення антикорупційного законодавства стосуються насам-

перед державних службовців територіальних органів управління Держлісагентства, 

посадовців міністерств та відомств, до кола обов’язків яких входять координаційні 

та   управлінські функції. Також ухвалений закон безпосередньо стосується посадо-

вих осіб державної лісової охорони, всіх керівників лісогосподарських підприємств. 

Водночас слід зазначити, що через двозначність окремих законодавчих норм за-

лишається невизначеним питання про поширення закону на всіх посадовців держ-

лісохорони лісогосподарських підприємств. 

Посібник складається з чотирьох розділів. Розділ 1 знайомить читача з правовим ро-

зумінням поняття «корупція», розмежуванням корупційних діянь на адміністративні 

правопорушення і злочини, характеристиками суб’єктів відповідальності за коруп-

ційні порушення в лісовому секторі та правовим механізмом запобігання й проти-

дії корупційним явищам. У Розділі 2 увагу приділено антикорупційним заборонам 

та обмеженням, а також окремим  корупціогенним аспектам професійної діяльності 

працівників лісового сектору, зокрема, роз’ясненню, як запобігати зловживанням 

посадовими обов’язками  у службовій діяльності. Наступний розділ роз’яснює різні 

види юридичної  відповідальності за вчинення корупційних порушень: кримінальну, 

адміністративну, цивільну та дисциплінарну. Розділ 4 містить коментар антикоруп-
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ційних статей у Кодексі України про адміністративні правопорушення та коментар 

антикорупційних змін у Кримінальному кодексі України. 

За допомогою посібника читачі підвищать рівень своїх правових знань, що спри-

ятиме обмеженню, нейтралізації та усуненню корупційних порушень, визначенню 

меж правомірної та етичної поведінки публічних службовців, а також запобігатиме 

протиправному використанню службових повноважень і можливого конфлікту інте-

ресів. У посібнику також приділено увагу практичному застосуванню окремих норм 

ухвалених законів, які є складними та недосконалими.

Окрім посадовців лісового сектору, посібник буде корисний працівникам правоохо-

ронних органів, посадовцям інших органів влади, правникам, журналістам та всім, 

хто цікавиться цією тематикою.
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1. Законодавче регулювання 
запобігання і протидії корупції

1.1 ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «КОРУПЦІЯ»

В Україні про корупцію та необхідність боротьби з нею постійно згадують всі: гро-

мадяни, ЗМІ, державні структури, громадські організації, політики. Як правило, 

більшість розуміє під цим підкуп-продажність державних службовців, хабарництво, 

зловживання владою з особистих мотивів, «торгівлю владою» тощо.

Водночас, що ж насправді означає поняття «корупція» з точки зору закону, відомо 

далеко не всім. Це визначення без перебільшення можна назвати ключовим, оскіль-

ки для застосування закону важливо, як певне явище тлумачиться нормативно. 

Отож, що таке «корупція» вказується у ст. 1 Закону України «Про засади запобігання 

і протидії корупції»:

Корупція – використання особою, зазначеною в частині першій ст. 4 цього 

Закону, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей 

з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка/пропозиція чи на-

дання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій ст. 4 цього За-

кону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити 

цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень 

та пов’язаних із цим можливостей.

Виходячи з наведеного визначення, підкреслимо основні ознаки корупції:

1. Суб’єкти корупційних діянь – це службові особи, визначені частиною 1 ст. 4 

Закону про корупцію (посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави: 

вищі посадові особи держави, державні службовці, депутати Верховної Ради України 

та місцевих рад, посадовці правоохоронних органів, члени ЦВК, посадові та службові 

особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим).

2. Ці особи повинні мати належним чином закріплені службові повноваження та 

пов’язані з ними можливості їх реалізації.

3. Корупційні діяння вчинюються у формі обіцянки, пропозиції, надання/одер-

жання неправомірної вигоди.

4. Вигода, що передається/приймається посадовцем при корупційних діяннях, 

повинна мати виключно неправомірний характер.

5. Суб’єкт корупційних діянь одержує неправомірну вигоду або приймає обіцян-

ку/пропозицію такої вигоди для себе чи інших осіб.

6. Одна зі сторін корупційного діяння (посадовець) використовує надані їй служ-

бові повноваження на користь іншої сторони, яка надає таку вигоду.

7. Корупцією охоплюються не тільки умисні дії державного посадовця, що вчи-

нені ним з використанням службового становища з метою одержання неправомірної 

вигоди, а й умисні дії іншої сторони, яка надає таку вигоду в обмін на потрібні їй дії. 
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Наведені ознаки є взаємопов’язаними та невід’ємними, і тому при застосуванні поло-

жень антикорупційного законодавства повинні враховуватись одночасно.

До набрання чинності новим Законом, у нашій державі понад 15 років діяв Закон 

України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 року, який втратив чинність 

05 січня 2011 року. На відміну від попереднього нормативного акта, прийнятий За-

кон значно розширив зміст корупції. 

Основними відмінностями у правовому регулюванні можна назвати такі ознаки:

1. Суб’єкти корупційних діянь. За Законом 1995 року такими суб’єктами ви-

знавалися лише державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування. 

Новий Закон 2011 року до суб’єктів корупції також відносить інших осіб, уповнова-

жених на виконання публічних функцій – посадових осіб юридичних осіб публічного 

права, та осіб, які надають публічні послуги.

2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Закон 1995 року 

такими суб’єктами вважав лише представників публічної влади. Новий Закон охоплює 

поняттям корупції відповідальність службових осіб, а також приватних осіб, які здій-

снюють обіцянки або надають неправомірні вигоди чиновникам. 

3. Зміст корупційної плати. У Законі, ухваленому в 1995 році, йшлось про 

одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг публічними поса-

довцями. Чинний Закон, крім фактичного одержання зазначених вигод, вказує, що 

платою є вже сам факт прийняття службовцем обіцянки/пропозиції такої вигоди від 

іншої особи.

4. Одержувачі корупційної плати. Закон 1995 року пов’язував корупцію лише 

з одержанням певної плати чиновником у своїх інтересах. Новий Закон про коруп-

цію передбачає отримання вигоди не тільки у власних інтересах, а й для інших осіб.

5. Види корупційних діянь. За Законом 1995 року корупція була лише адміні-

стративним правопорушенням, наразі такі корупційні діяння розглядаються також як 

кримінальні правопорушення, тобто злочини.

1.2 КОРУПЦІЙНЕ ДІЯННЯ – АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
І ЗЛОЧИН

Новим Законом визначене інше суміжне поняття – «корупційне правопорушення», 

яке випливає із змісту визначення корупції.

Корупційне правопорушення – умисне діяння, що містить ознаки коруп-

ції, вчинене суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення, за яке 

законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та 

дисциплінарну відповідальність (ст. 1 Закону про корупцію).

Це поняття знайшло своє відображення у конкретних складах корупційних адмі-

ністративних правопорушень та злочинів. Тобто, залежно від суспільної небезпеч-

ності вчиненого корупційного діяння, порушники несуть адміністративну відпові-

дальність, що передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення 

(далі – КУАП), або ж кримінальну, що встановлена Кримінальним кодексом України 

(далі – ККУ). 
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В юридичній науці у кожному правопорушенні чи злочині завжди виділяють його 

склад, до якого входять чотири невід’ємних елементи: суб’єкт, суб’єктивна сторо-
на, об’єктивна сторона та об’єкт порушення (злочину). 

Суб’єктами корупційних діянь є посадовці, перелічені у ст. 4 Закону про коруп-

цію, зокрема:

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самовря-

дування (пункт 1 частини першої ст. 4 Закону про корупцію).

2. Особи, які для цілей закону прирівнюються до осіб, уповноважених на вико-

нання функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 2 частини першої ст. 4 

Закону про корупцію). 

3. Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням 

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

ально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону (пункт 3 

частини першої ст. 4 Закону про корупцію).

4. Посадові особи та працівники юридичних осіб – у визначених законом випад-

ках (пункт 4 частини першої ст. 4 Закону про корупцію).

5. Фізичні особи – у визначених законом випадках (пункт 5 частини першої ст. 4 

Закону про корупцію).

У тексті Закону про корупцію та в цьому виданні вживаються поняття «поса-

дова особа» та «службова особа». Зазначаємо, що принципової відмінності між 

ними немає, ці поняття є синонімами. Зокрема, про посадових осіб йдеться у Ко-

дексі України про адміністративні правопорушення (ст. 14), а поняття «служ-

бова особа» вживається у Кримінальному кодексі України (ст. 18). 

Публічними посадовими особами називають державних службовців та посадов-

ців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.

На практиці багато питань виникає стосовно віднесення тієї чи іншої особи до кате-

горії посадової/службової особи. У юридичній науці виділяють дві групи обов’язків, 

при виконанні яких працівник набуває статусу службової (посадової) особи: органі-

заційно-розпорядчі та адміністративно-господарські.

Організаційно-розпорядчі обов'язки – це обов'язки здійснення керівни-

цтва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, ви-

робничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи 

організаціях незалежно від форми власності.

Адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки управління або 

розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлен-

ня порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за 

цими операціями тощо).

(п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у 

справах про хабарництво» № 5 від 26.04.2002 року).
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Організаційно-розпорядчі обов’язки виконують керівники відомств, державних, ко-

мунальних підприємств, їхні заступники, керівники структурних підрозділів та їхні 

заступники, керівники ділянок робіт. До службових осіб цієї категорії на рівні лісгос-

пів відносяться директори лісогосподарських підприємств, головні лісничі, головні 

бухгалтери, начальники відділів, лісничі тощо. 

Більшість посадових осіб державної лісової охорони лісгоспів та інших установ та 

організацій системи Держлісагентства України наділена законом (статті 241, 242 

КУАП), повноваженнями притягувати громадян до адміністративної відповідально-

сті (виносити постанови про накладення адміністративних стягнень). Тобто вказані 

особи уповноважені здійснювати владні функції. Ця ознака автоматично робить їх 

посадовими особами. 

Адміністративно-господарські обов’язки в лісгоспах можуть виконувати керівники 

лісопунктів, завідуючі цехами та складами тощо. 

Аналогічне роз’яснення поняття «посадова особа» надається у листі Міністерства 

юстиції України № 1332-0-26-13/11 від 22.02.2013 року. 

Закон України «Про державну службу» від 17.11.2011 року (який набирає чинності з 

01.01.2015 року) запровадив нормативне поняття «державний службовець», яке 

за своїм змістом є дещо вужчим, ніж «особа, уповноважена на виконання функцій 

держави». Зокрема, до державних службовців закон відносить громадян України, які 

займають посаду державної служби в державному органі, органі влади Автономної 

Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів держав-

ного бюджету, крім випадків, визначених законом, та здійснює встановлені для цієї 

посади повноваження, безпосередньо пов'язані з реалізацією завдань та виконанням 

функцій державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим щодо: 

 ▪ підготовки пропозицій стосовно формування державної політики у відповідній 

сфері;

 ▪ р озроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно- правових 

актів;

 ▪ н адання адміністративних послуг;

 ▪ з дійснення державного нагляду (контролю);

 ▪ у правління державним майном або майном, що належить Автономній Респу-

бліці Крим, державними корпоративними правами;

 ▪ у правління персоналом державних органів, органів влади Автономної Респу-

бліки Крим або їх апарату;

 ▪ реалізації інших повноважень відповідного органу;

Державні службовці є суб’єктами корупційних правопорушень. 

Загалом, в ухвалених антикорупційних законах суб’єкти корупційних діянь розме-

жовані на дві категорії:

 ▪ посадові особи юридичних осіб публічного права,

 ▪ посадові особи юридичних осіб приватного права. 

У вітчизняному цивільному законодавстві цей поділ обумовлений порядком та пра-

вовим статусом суб’єктів, котрі створюють такі юридичні особи. 
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Для довідки:
До юридичних                                                                   осіб публічного права належать центральні та тери-

торіальні органи державної влади, державні установи, організації, заклади, 

підприємства державної та комунальної форми власності. Їх ознакою є те, 

що вони створюються розпорядчим актом Президента України, органом дер-

жавної влади, органом влади АР Крим або органу місцевого самоврядування 

(стаття 81 Цивільного кодексу України).

До юридичних осіб приватного права належать різні товариства з 

обмеженою відповідальністю (ТОВ, СТОВ), публічні та приватні акціонерні 

товариства (ПАТ), приватні підприємства (ПП), фермерські господарства, 

сільськогосподарські кооперативи, консорціуми, холдинги приватної форми 

власності тощо. Умовою створення таких організацій законом визначено 

розробку та затвердження учасниками установчих документів (статуту чи 

засновницького договору), що передбачено ст. 87 Цивільного кодексу України. 

Зокрема, до юридичних осіб публічного права у контексті цього довідника відно-

сяться лісогосподарські державні і комунальні підприємства, обласні управління 

лісового та мисливського господарства.

Суб’єктивна сторона корупційних діянь передбачає, що вони можуть вчинятися 

лише умисно. Це означає, що особа повинна:

 ▪ усвідомлювати протиправний характер свого діяння;

 ▪ передбачати його наслідки;

 ▪ бажати або свідомо допускати настання цих наслідків. 

На відміну від інших видів протиправних діянь, корупційні порушення не можуть 

бути необережними, тобто, коли особа:

 ▪ передбачає можливості настання негативних наслідків свого діяння, але легко-

важно розраховує на їх відвернення, або

 ▪ не передбачає можливості настання таких наслідків, хоча повинна і може їх 

передбачити.

Об’єктивна сторона корупційних правопорушень означає, що вони можуть 

бути вчинені у вигляді активних дій або бездіяльності. Переважна більшість коруп-

ційних проявів полягає у вчиненні дій. Хоча окремі такі діяння можуть полягати у 

бездіяльності в умовах, коли законом вимагається від чиновників вчинити певні дії 

(наприклад, неповідомлення про наявність конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУАП) чи 

несвоєчасна здача декларації про доходи (ст. 172-6 КУАП). 

Об’єктом корупційних діянь є авторитет та порядок здійснення державної служби 

та служби в органах місцевого самоврядування, дотримання встановлених законом 

процедур. 

Ухвалений у 2011 році антикорупційний закон доповнив Кодекс України про ад-

міністративні правопорушення окремою главою 13-А – «Адміністративні корупційні 

правопорушення». Вона містила вісім складових правопорушень, а саме: 
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1) порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2 

КУАП);

2) пропозиція або надання неправомірної вигоди (ст. 172-3 КУАП); 

3) порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяль-

ності (ст. 172-4 КУАП);

4) порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (по-

жертви) (ст. 172-5 КУАП);

5) порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КУАП);

6) порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7 КУАП); 

7) незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконан-

ням службових повноважень (ст. 172-8 КУАП);

8) невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КУАП).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо приведення національного законодавства відповідно до стандартів 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.04.2013 року за № 221-

VII (надалі по тексту – Закон № 221 від 18.04.2013 року), з Кодексу України про 

адміністративні правопорушення була виключена адміністративна відповідальність 

за статтями 172-2 (порушення обмежень щодо використання службового становища) 

та 172-3 (пропозиція або надання неправомірної вигоди). Як зазначалось у рекоменда-

ціях Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), ситуація, за якою у зако-

нодавстві є можливості адміністративної або кримінальної кваліфікації корупційних 

діянь, пов’язаних із наданням/отриманням неправомірної вигоди, створює підстави 

для маніпуляцій. Тому GRECO рекомендувала «переглянути систему адміністратив-

ної відповідальності за корупційні правопорушення з тим, щоб чітко встановити, що 

випадки корупції мають трактуватися як кримінальні правопорушення (пункт 57 зга-

даних Рекомендацій). Прийнятий на виконання європейських рекомендацій закон 

набрав чинності 18 травня 2013 року. Отже, із цього часу будь-яке правопорушення, 

пов’язане із використанням службового становища та пропозицією чи наданням не-

правомірної вигоди, розглядається як кримінальне, незалежно від розміру отриманої 

чи наданої вигоди. 

Аналізуючи зміст перелічених адміністративних порушень, зауважимо, що майже всі 

вони можуть вчинюватись у лісовому секторі (у сфері державного управління галуз-

зю, у лісогосподарських підприємствах, у сфері лісопереробки та торгівлі дереви-

ною). Також посадовцями лісового сектору можуть допускатись суспільно-небез-

печні діяння у сфері корупції, що тягнуть кримінальну відповідальність. 

1.3 СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ В ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ

Питання щодо суб’єктів, які підпадають під дію Закону про корупцію у лісовій галу-

зі, вже викликало багато суперечок. Специфіка вітчизняної лісової галузі полягає у 

тому, що вона перебуває у державній та комунальній власності. Тобто лісокористу-

вачами є державні та комунальні лісогосподарські підприємства, що перебувають у 

віданні різних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. При 

цьому 2/3 лісокористувачів знаходяться у підпорядкуванні профільного відомства – 

Державного агентства лісових ресурсів України. Цей державний орган разом зі сво-
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їми територіальними управліннями здійснює координацію та загальне управління 

лісокористувачами, які підпорядковуються іншим відомствам. 

Найбільш чисельна категорія посадовців у лісовій галузі – державна лісова охоро-

на – має статус правоохоронного органу та наділена владними повноваженнями. 

Водночас ці посадовці є працівниками лісогосподарських підприємств, які є само-

стійними суб’єктами господарювання. Зважаючи на нечіткість формулювань закону, 

це стало причиною різних тлумачень того, чи належить вказана категорія лісівників 

до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.

Виходячи із загального поділу суб’єктів відповідальності за корупційні правопору-

шення, що передбачений ст. 4 Закону про корупцію, посадовців лісового сектору 

можна поділити на такі групи: 

Перша група 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самовря-
дування

а) керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України, та їхні заступники

Відповідно до пунктів 1, 10, 11 Положення про Державне агентство лісових ресурсів 

України, затвердженого Указом Президента України № 458/2011, Держлісагентство 

України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та про-

довольства України. Очолює агентство Голова, який має двох заступників, у тому 

числі одного першого. Тобто найвищий щабель посадовців лісової галузі, що пред-

ставлений першими керівниками лісового відомства, закономірно підпадає під дію 

антикорупційного законодавства. 

б) депутати місцевих рад 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат 

місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або служ-

бовою діяльністю.

На різних посадах у державних та комунальних лісогосподарських підприємствах 

працює багато лісівників, які обрані до обласних, районних, міських та сільських рад. 

Тому на них, як на представників інтересів територіальних громад, розповсюджу-

ються антикорупційні заборони та обмеження. 

в) державні службовці 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 року (який 

набирає чинності з 01.01.2015 року), державна служба в Україні – професійна діяль-

ність державних службовців із підготовки пропозицій щодо формування державної 

політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг.
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Посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків 

поділяються на п’ять груп, які у свою чергу розмежовуються на підгрупи. Крім того, 

закон встановлює дев’ять рангів, які присвоюються державним службовцям.

До таких осіб у сфері управління лісовою галуззю відносяться:

 ▪ державні службовці Держлісагентства України, обласних управлінь лісового та 

мисливського господарства, Республіканського комітету з лісового та мислив-

ського господарства АР Крим;

 ▪ державні службовці Департаменту рослинництва Міністерства аграрної полі-

тики та продовольства України (щодо управління державними лісогосподар-

ськими підприємствами, що входять до сфери управління цього Міністерства 

та координації діяльності обласних агро/лісогосподарських підприємств ко-

мунальної форми власності), Головних управлінь агропромислового розвитку 

відповідних обласних адміністрацій (щодо управління та координації діяльно-

сті державних лісгоспів системи Мінагрополітики, комунальних агролісгоспів 

відповідних областей). Станом на грудень 2013 року на підставі Розпоряджен-

ня Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 року № 584-р триває передача 

цілісних майнових комплексів 39 державних лісогосподарських підприємств 

Мінагрополітики до сфери управління Держлісагентства України;

 ▪ державні службовці інших міністерств та відомств, їх територіальних органів 

державної влади, до сфери управління яких відноситься координація діяльно-

сті лісогосподарських підприємств, установ та організацій. 

Наприклад, у структурі Міністерства оборони України є Головне квартиро-експлуа-

таційне управління, що, у свою чергу, входить до складу Головного управління роз-

квартирування військ і капітального будівництва. Йому безпосередньо підпорядко-

вані 9 державних лісогосподарських підприємств, що ведуть лісове господарство 

у різних регіонах країни. Станом на грудень 2013 року триває передача цілісних 

майнових комплексів вказаних підприємств до сфери управління Держлісагентства 

України на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року 

№ 773-р.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій здійснює управління майном дер-

жавного спеціалізованого комплексного підприємства «Чорнобильська пуща», що 

використовує понад 150 тис. га лісів у межах зони відчуження і зони безумовного 

(обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС.

У складі Міністерства інфраструктури України діє Державне агентство автомобіль-

них доріг України («Укравтодор»), яке є центральним органом виконавчої влади, що 

здійснює державне управління автомобільними дорогами через територіальні під-

розділи (служби). До сфери управління «Укравтодору» входить утримання лісонаса-

джень у межах смуг відводу.

Крім того, незначна частина лісів відноситься до сфери управління ще декількох мі-

ністерств та відомств. Посадовців цих органів, які здійснюють функції управління та 

координації діяльності підпорядкованими лісами (наприклад, Мінприроди, Міносві-

ти, Державне управління справами тощо), також несуть відповідальність за вчинення 

ними корупційних дій.
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Посадові особи органів місцевого самоврядування.

Ці посадовці беруть участь в управлінні лісовим господарством лише опосеред-

ковано, як правило, вирішуючи питання діяльності підпорядкованих комунальних 

лісогосподарських підприємств, розпорядження лісовими та земельними лісовими 

ділянками тощо. Порядок реалізації їх повноважень у сфері лісових відносин перед-

бачений Лісовим кодексом України (статті 30, 33). Спеціальним нормативним актом, 

що врегульовує правовідносини у цій сфері, є Закон України «Про місцеве самовря-

дування в Україні». 

г) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Рес-

публіки Крим. 

Примітка: назва вказаного підпункту викладена відповідно до змін, внесених згідно 

із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реалізації державної антикорупційної політики» від 14.05.2013 р. № 224-VII (надалі 

по тексту – Закон № 224 від 14.05.2013 року), який набрав чинності 09 червня 

2013 року. До внесення змін цей перелік посадовців мав майже аналогічну назву і 

визначався як «посадові та службові особи інших органів державної влади».

Як вже зазначалось, усі посадовці державної лісової охорони мають статус праців-

ників правоохоронного органу. Проте абсолютна більшість лісівників працює в дер-

жавних підприємствах, які, як відомо, не є органами влади, оскільки відносяться до 

самостійних суб’єктів господарювання. Виникає питання: чи ставить Закон про ко-

рупцію знак рівності між державними службовцями та посадовцями держлісохорони 

держлісгоспів? Якщо так, то на останніх поширюється широкий перелік антикоруп-

ційних обмежень та заборон, встановлений для державних службовців. За таких 

умов на значну кількість лісівників сфери управління Держлісагентства мають роз-

повсюджуватись передбачені законом обмеження: щодо заборони після звільнення 

обіймати раніше підпорядковані посади; щодо кожного працівника при прийнятті на 

посаду має здійснюватись спецперевірка; виконуватись обов’язок щорічного подан-

ня декларації про майновий стан тощо. 

Враховуючи значну кількість судових рішень, якими посадовців державної лісової 

охорони держлісгоспів віднесено до суб’єктів відповідальності за корупційні право-

порушення, зміст цього підпункту варто розглянути більш детально.

Слід констатувати, що антикорупційний закон не надав зрозумілого визначення про 

те, кого слід вважати «посадовими та службовими особами інших державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим» (підпункт «ж» пункту 1 частини 1 статті 4 

Закону). Виходячи з логіки попередніх норм цієї статті, такими особами мають бути 

всі інші посадовці різних органів державної влади (центральних та місцевих), що не 

віднесені законом до державних службовців.

Наведену в попередній редакції закону категорію службовців по-різному тлумачать 

в юридичній літературі. Зокрема, автор науково-практичного коментаря до Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» Хавронюк М.І. під ними розуміє 

«усі інші особи, які займають посади в державних органах та їх апараті, одержують за-

робітну плату за рахунок державних коштів, але при цьому не є державними службов-
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цями, посадовими особами місцевого самоврядування, військовими службовцями». До 

таких осіб науковець пропонує відносити керівників юридичних осіб, які належать 

до сфери освіти, науки, культури і охорони здоров’я: ректорів і проректорів універ-

ситетів, завідувачів дитячих садків, директорів шкіл та завучів, директорів бібліотек, 

головних лікарів. На його думку, відмінними ознаками цих осіб є те, що вони:

 ▪ «постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженнями здійснюють функції 

представників влади або постійно чи тимчасово обіймають на підприємствах, 

в установах чи організаціях органів державної влади (але не органів місцевого 

самоврядування чи юридичних осіб приватного права) посади, пов’язані з вико-

нанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, 

або виконують такі обов’язки за спеціальними повноваженнями, якими їх може 

наділити повноважний орган державної влади, центральний орган державного 

управління із спеціальним статусом, повноважний орган чи повноважна службова 

особа підприємства, установи, організації, суд чи закон;

 ▪ не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, 

військовими посадовими особами та іншими особами, переліченими у підпунктах 

«а»–«є»; п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону;

 ▪ одержують заробітну плату за рахунок державних коштів».

Поняття «державні кошти» визначено у ст. 1 Закону України «Про здійснення дер-

жавних закупівель», але кошти державних комерційних підприємств згаданим зако-

ном не віднесені до державних. Тому, керуючись першою та другою ознакою пред-

ставленого тлумачення, було б можливим віднести держлісохорону лісогосподар-

ських підприємств до посадових осіб, визначених п.п. «ж» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про 

корупцію. Це стосується насамперед лісгоспів сфери управління Держлісагентства, 

розташованих у степових регіонах країни, які одержують із державного бюджету 

асигнування на заробітну плату працівників держлісохорони. Втім, на практиці опла-

та праці посадовців держлісохорони більшості держлісгоспів здійснюється за раху-

нок власних надходжень (госпрозрахункової діяльності). 

З цього випливає, що посадовців держлісгоспів, які утримуються за рахунок власних 

коштів підприємства, не можна вважати суб’єктами відповідальності за корупційні 

правопорушення. 

 Дещо іншого погляду дотримуються науковці – автори коментаря антикорупційного 

закону під редакцією Ківалова С.В. та Стрельцова Є.Л. На їхню думку, такими осо-

бами слід вважати «будь-яких осіб, які обіймають будь-яку посаду, пов’язану із наданням 

публічних послуг, в органах державної влади незалежно від їх рівня та територіального 

поділу». Дослідники вважають, що «до цієї категорії особи зараховуються залежно від 

того, чи є посадова чи службова особа суб’єктом виконання обов’язків у системі органів 

державної влади. На всіх осіб, віднесених до цієї категорії, поширюється дія Закону 

України «Про державну службу». Фінансове забезпечення діяльності цих органів дер-

жавної влади здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України».

Застосовуючи представлений науковцями погляд на правовий статус працівників 

держлісохорони лісгоспів, можна дійти висновку, що цих посадовців не можна від-

нести до службовців державного органу. Виходячи з позиції Ківалова С.В. та Стрель-
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цова Є.Л., держлісохорону лісгоспів не можна вважати суб’єктами відповідальності 

згідно п.п. «ж» п.1 ч. 1 ст. 4 Закону про корупцію. 

Між тим, місцевими судами Івано-Франківської, Закарпатської, Житомирської, Запо-

різької областей у 2011–2013 роках виносились рішення, за якими посадовці держ-

лісохорони держлісгоспів віднесені до суб’єктів адміністративної відповідальності, 

передбачених підпунктом «ж» пункту 1 частини 1 ст. 4 Закону про корупцію. Здебіль-

шого, обґрунтування судових рішень полягало в тому, що такі особи є працівниками 

правоохоронних органів згідно з положеннями ст. ст. 1, 2 Закону України «Про дер-

жавний захист працівників суду та правоохоронних органів», ст. 89 Лісового кодексу 

України.

Зокрема, постановою Апеляційного суду Закарпатської області від 18.05.2012 року 

частково змінено постанову Міжгірського районного суду від 27.03.2012 року про при-

тягнення провідного інженера лісокористування ДП «Міжгірське лісове господарство» 

до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення за ч. 1 ст. 172-4 

КУпАП. Суд заперечив доводи лісівника про те, що він не є суб’єктом цього порушення 

і не є державним службовцем, наголосивши, що останній обіймав посаду провідного 

спеціаліста в ДП «Міжгірське лісове господарство». Вказане підприємство належить 

до сфери Держлісагентства, в складі якого діє державна лісова охорона, яка згідно із 

Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» має 

статус правоохоронного органу. Відповідно до додатку до «Положення про державну 

лісову охорону», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 

року № 976, посадовими особами державної лісової охорони є інженери всіх категорій 

відділу лісового господарства. Як зазначив апеляційний суд, провідний інженер лісоко-

ристування як посадова особа державного органу відноситься до кола осіб, зазначених 

в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», і на нього 

згідно із займаною посадою поширюються передбачені ч. 1 ст. 172-4 КУпАП обмеження 

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Тому Апеляційний суд 

погодився із рішенням суду першої інстанції, який визнав цю особу суб’єктом відпові-

дальності за вчинення корупційного правопорушення.

Однак судову практику у цьому питанні не можна назвати однорідною. Зокрема, 

деякі районні суди Кіровоградської та Сумської областей займають протилежну по-

зицію у справах вказаної категорії. Правоохоронцями цих регіонів у 2011 році було 

направлено до суду декілька складених протоколів про заняття підприємницькою 

діяльністю посадовцями держлісгоспів. Проте судами лісівники не були віднесені 

до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, а тому провадження у 

скерованих справах було закрито. 

Так, постановою Апеляційного суду Кіровоградської області від 11.10.2011 року у справі 

№ 33/272/11 протест прокурора залишено без задоволення, також залишено без змін 

постанову Добровеличківського районного суду від 07.09.2011 року, якою закрито про-

вадження щодо притягнення лісничого Тишківського лісництва ДП «Оникіївське лісове 

господарство» до адміністративної відповідальної у справі про корупційне правопору-

шення за ч. 1 ст. 172-4 КУпАП. В обґрунтуванні свого рішення суд зазначив, що відпо-

відно до ст. 1 ч. 1 Закону України “Про державну службу”, державна служба в Україні – 

це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті 
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щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну пла-

ту за рахунок державних коштів. Згідно із ст. 2 ч. 2 цього Закону, посадовими особами 

державної служби вважаються керівники та заступники керівників державних органів 

та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними 

актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих 

функцій. Викладені вище норми Закону свідчать, що однією із головних ознак, яка від-

різняє посадових та службових осіб органів державної влади, є отримання заробітної 

плати з державного бюджету. Однак матеріали справи містили довідку, згідно з якою 

оплата праці лісничого проводилась за рахунок власних коштів підприємства. На дум-

ку апеляційного суду, викладене свідчить, що лісничий держлісгоспу не є посадовою чи 

службовою особою інших органів державної влади, а відповідно і не може бути суб’єк-

том правопорушення, передбаченого ст. 172-4 ч. 1 КУпАП.

Найбільш вдале обґрунтування правової позиції щодо неможливості державної лісо-

вої охорони бути суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення згідно 

з підпунктом «ж» пункту 1 частини 1 ст. 4 Закону про корупцію викладено у постанові 

Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 21.09.2011 року 

у справі № 3-718/11 (лісничий одного з лісництв ДП «Солотвинський лісгосп» по-

єднував роботу в лісгоспі з підприємницькою діяльністю – роздрібною торгівлею 

продуктами харчування). 

Щоб детально розібратись у правовому становищі посадовців держлісгоспів, варто 

звернутись до профільного закону, що врегульовує статус усіх правоохоронних ор-

ганів. Так, Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів» визначає систему особливих заходів державного захисту працівників суду і 

правоохоронних органів від перешкоджання виконанню покладених на них законом 

обов’язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров’я, 

житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою діяль-

ністю цих працівників. У ст. 2 цього документа роз’яснюється, що саме розуміється 

під поняттям «правоохоронні органи». Це органи прокуратури, внутрішніх справ, 

служби безпеки, військової служби правопорядку у Збройних Силах України, митні 

органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, 

органи та установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державної кон-

трольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші орга-

ни, які здійснюють правозастосовчі або правоохоронні функції. 

Згідно зі ст. 89 Лісового кодексу України, державна лісова охорона має статус пра-

воохоронного органу. У частині першій згаданої статті вказано, що лісова охорона 

також входить до складу як територіальних органів виконавчої влади з питань лі-

сового господарства (тобто ОУЛМГ і Рескомлісу АРК), так і до складу підприємств, 

установ і організацій, які належать до сфери його управління. Положення про дер-

жавну лісову охорону, затверджене Постановою КМУ №  976, лише дублює вка-

зані норми. У додатку до згаданого Положення надається перелік посадових осіб 

державної лісової охорони, що розмежований залежно від перебування їх у складі 

державних органів або підприємств, установ та організацій структури Держлісагент-

ства. Посадовці держлісгоспу, віднесені до державної лісової охорони, перелічені в 

останньому абзаці додатку до Положення № 976. 
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Звертаємо увагу, що на рівні лісогосподарського підприємства до посадових 

осіб державної лісової охорони відносяться: 

 ▪ директор, головний лісничий, головний мисливствознавець, начальник 

відділу (сектору) лісового господарства та інженери відділу (сектору) всіх 

категорій, начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу та інженери 

відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору), спеціаліс-

ти відділу (сектору) мисливського господарства всіх категорій, лісничий, 

державний районний мисливствознавець, мисливствознавець, помічник 

лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу, начальник лісової пожеж-

ної станції, старший єгер та єгер державного лісогосподарського (лісо-

мисливського) підприємства, державного мисливського господарства.

Аналізуючи наведені положення, можна зробити висновок, що як такої окремої юри-

дичної особи і відповідно – державного органу з найменуванням «державна лісова 

охорона» – законодавством не передбачено. Держлісохорона – це збірна, узагаль-

нена назва переліку посадових осіб різних юридичних осіб публічного права – цен-

тральних і територіальних державних органів, підприємств, установ та організацій 

системи Держлісагентства України. 

Згідно зі ст. 6 Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах 

її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи влади здійснюють свої повно-

важення у встановлених Конституцією межах відповідно до законів України. Закон 

України «Про центральні органи виконавчої влади» чітко окреслює ознаки та пов-

новаження органів влади. Зокрема, систему центральних органів виконавчої влади 

складають міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади. Цен-

тральні органи виконавчої влади діють на підставі положень, які затверджує Прези-

дент України. Згідно зі ст. ст. 21, 25 згаданого Закону, територіальні органи централь-

ного органу виконавчої влади діють на підставі положень, що затверджуються ке-

рівником центрального органу виконавчої влади. Фінансове і матеріально-технічне 

забезпечення діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. На підставі ст. 3 цьо-

го закону, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, не можуть здійснювати 

владні повноваження, крім випадків, визначених законом. 

Посадовці держлісохорони держлісгоспів сфери управління Держлісагентства хоча і 

наділені владними повноваженнями, проте мають лише номінальний правовий статус 

співробітників правоохоронних органів. Фактично ж ці особи перебувають у трудо-

вих відносинах із суб’єктом підприємницької діяльності, що займається виробничою 

діяльністю на підставі статуту (ст. 74 Господарського кодексу України). Відповідно, 

працівники державних підприємств не можуть бути державними службовцями, до 

того ж прийняття присяги, присвоєння категорій та рангів для них закон не передба-

чає. Фінансування більшості держлісгоспів країни (за винятком фінансування за цільо-

вими програмами) відбувається за рахунок власних коштів підприємства (госпрозра-

хункової діяльності), а тому вказані посадові особи держлісохорони не одержують 

заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету. Отже, статус правоохорон-
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ців відображає тільки загальні соціальні та юридичні гарантії, що надаються держа-

вою більшості правозастосовчих органів для виконання покладених на них завдань. 

Таким чином, посадові особи державної лісової охорони держлісгоспів, на нашу 

думку, не можуть відноситись до посадових (службових) осіб «інших державних 

органів», а тому не є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, ви-

значені п. п. «ж» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про корупцію. Втім, враховуючи двозначність 

правових норм, що регулюють статус держлісохорони, та існуючу судову практику, 

описане питання залишається відкритим. 

Друга група

Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 
частини першої цієї статті;

(Примітка: назва вказаного підпункту викладена відповідно до змін, внесених Зако-

ном № 224 від 14.05.2013 року).

Діючи шляхом виключення попередніх суб’єктів відповідальності, до вказаної ка-

тегорії можна віднести всіх посадових (службових) осіб державних, комунальних 

лісогосподарських підприємств (включаючи працівників державної лісової охорони) 

та інших посадовців організацій та установ державної або комунальної форми влас-

ності вітчизняної лісової галузі. 

Звідси випливає важливий висновок:

Увага!
Згідно з підпунктом «а» пункту 2 частини 1 ст. 4 Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції», всі посадові (службові) особи держав-
них, комунальних лісогосподарських підприємств, а також посадов-
ці різних державних установ та організацій лісової галузі відносять-
ся до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Це 

означає поширення на них низки обмежень та заборон, визначених згаданим 

законом. 

Варто підкреслити, що до набрання чинності 09 червня 2013 року Законом № 224 від 

14.05.2013 року, згадана категорія обмежувалась посадовими особами юридичних 

осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини 1 ст. 4 цього Закону, але 
одержували заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Як відомо, лісогосподарські підприємства декількох областей Сходу та Півдня Укра-

їни здебільшого фінансуються за рахунок асигнувань з державного бюджету, вклю-

чаючи видатки на оплату праці. Крім того, заробітну плату за рахунок бюджетних ко-

штів отримує частина працівників деяких лісогосподарських підприємств лісостепо-

вої зони. Оплату праці частині підпорядкованих агролісгоспів за рахунок державно-
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го бюджету також проводить Мінагрополітики та продовольства України. Головним 

розпорядником коштів виступає Держлісагентство України, розпорядниками коштів 

нижчого рівня – ОУЛМГ. Підставами для перерахунку є затверджені кошториси (за 

кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ), складені відповідно до розпису 

асигнувань загального фонду державного бюджету) та паспорти бюджетних про-

грам на відповідний рік. Перерахування узгодженої та затвердженої суми коштів 

здійснюється через відповідні рахунки державного казначейства за КЕКВ 1111 (за-

робітна плата), 1120 (нарахування на заробітну плату). 

Прийнятий Закон № 224 від 14.05.2013 року усунув нерівне правове становище між 

лісоводами лісоресурсних регіонів та лісівниками степової зони, яке створила пер-

вісна редакція Закону про корупцію. Як відомо, перша категорія лісівників має зде-

більшого достатнє фінансування за рахунок власних надходжень, отримуючи вищу 

заробітну плату. Проте норми антикорупційного законодавства на них не поширю-

вались. Водночас лісоводи Півдня та Сходу, працюючи у гірших умовах, традиційно 

отримували недостатнє бюджетне фінансування, при цьому підпадаючи під катего-

рію суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.

Тому всі категорії посадовців підприємств та установ лісової галузі відтепер можуть 

нести адміністративну відповідальність за проступки, передбачені главою 13-А 

КУАП.

Крім державних та комунальних лісгоспів, суб’єктами відповідальності за цим пунк-

том є посадові особи інших організацій та установ структури Держлісагентства Укра-

їни, незалежно від джерел їх фінансування. Зокрема, до них відносяться посадовці 

Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліо-

рації ім. Г.М. Висоцького, Українського науково-дослідного інституту гірського лісів-

ництва ім. П.С. Пастернака «УкрНДІгірліс», Харківського державного проектно-ви-

шукувального інституту агролісомеліорації та лісового господарства «Харківдіпро-

агроліс», навчальні заклади структури Держлісагентства, державні спеціалізовані 

лісозахисні об’єднання, а також адміністрації об’єктів природно-заповідного фонду 

всіх міністерств та відомств тощо. 

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого 
самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оціню-
вачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени 
трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, 
інші особи в установлених законом випадках);

Чинне законодавство не містить визначення «публічна послуга». Відповідно до 

Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконав-

чої влади, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 люто-

го 2006 року № 90-р, сферу публічних послуг становлять послуги, що надаються 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні. Зале жно від суб’єкта, що 

надає публічні послуги, розрізняють державні та муніципальні послуги.

Держ авні послуги надаються органами державної влади (в основному виконавчої) 

та державними підприємствами, установами, організаціями, а також органами місце-
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вого самоврядування в порядку виконання делегованих державою повноважень за 

рахунок коштів державного бюджету.

Мун іципальні послуги надаються органами місцевого самоврядування, а також 

органами виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями в поряд-

ку виконання делегованих органами місцевого самоврядування повноважень за 

рахунок коштів місцевого бюджету.

Важл ивою складовою як державних, так і муніципальних послуг є адміністра-
тивні послуги. Згід но зі ст. 1 Закону України «Про адміністративні послуги» від 

06.09.2012 року, адміністративна послуга – це результат здійснення владних повно-

важень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридич-

ної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків та-

кої особи відповідно до закону. Суб’єктами надання адмінпослуг виступають органи 

державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, уповноважені від-

повідно до закону надавати такі послуги. Під ними мається на увазі видача дозволів 

(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстраційних дій тощо. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 491-р від 06.06.2011 року затвер-

джено Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державним агент-

ством лісових ресурсів, його територіальними органами та республіканським коміте-

том Автономної республіки Крим з лісового і мисливського господарства, та розміру 

плати за їх надання.

Відповідно до Положення про обласні управління лісового та мисливського госпо-

дарства Державного агентства лісових ресурсів України, затвердженого наказом Мі-

нагрополітики № 134 від 21.03.2012 року, до адміністративних послуг, що надаються 

ОУЛМГ, віднесено видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки об-

ліку добутої дичини і порушень правил полювання. 

Звертаємо увагу, що згідно з вимогами Закону України «Про адміністративні послу-

ги», не передбачено надання адміністративних послуг суб’єктами господарювання. 

Тому держлісгоспи не мають законних підстав видавати щорічні контрольні картки 

обліку добутої дичини. 

У галузі лісових відносин до публічних послуг можна віднести видачу спеціальних доз-

волів на використання лісових ресурсів – лісових квитків. Коло суб’єктів, які можуть 

одержати лісорубні квитки, законом обмежується – ними можуть бути лише власни-

ки лісів чи лісокористувачі. Лісогосподарськими підприємствами не можуть видава-

тись лісорубні квитки іншим суб’єктам господарювання, тому їх видача не відносить-

ся до публічних послуг. 

В Україні, де більшість лісів перебуває у користуванні державних та комунальних 

лісгоспів, будь-яка дієздатна фізична особа може звернутись у вказані підприємства 

з проханням надати спеціальний дозвіл – лісовий квиток на використання другоряд-

них лісових матеріалів. Порядок спеціального використання лісових ресурсів вре-

гульовано Постановою Кабінету Міністрів України № 761 від 23 травня 2007 року. 

Вказаним документом також затверджено Порядок видачі спеціальних дозволів на 

використання лісових ресурсів, в тому числі – лісових квитків. Оскільки лісові квитки 
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видаються за підписом керівників лісогосподарських підприємств, тому є всі підстави 

вважати цих посадовців суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення. 

Але, на нашу думку, керівники підприємств можуть бути притягнені до відповідаль-

ності за корупційні порушення у випадках, що безпосередньо пов’язані з виконан-

ням цих функцій. 

Крім того, ОУЛМГ та Рескомлісом АР Крим видаються ліцензії на добування мислив-

ських тварин, що перебувають у державній власності. Ці функції здійснюються без-

посередньо державними службовцями територіальних управлінь, що є суб’єктами 

відповідальності першої групи. 

Третя група

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, від-
повідно до закону; 

(Примітка: назва вказаного підпункту викладена відповідно до змін, внесених Зако-

ном № 224 від 14.05.2013 року).

Звернемо увагу, що вказана група суб’єктів відповідальності поділяється законом на 

дві підгрупи:

1. Посадовці юридичних осіб приватного права, які обіймають посади, пов’я-

зані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов’язків.

Крім того, текст закону дозволяє тлумачити, що до вказаної категорії суб’єктів нале-

жать посадовці юридичних осіб публічного права, які обіймають посади, пов’язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків. 

2. Працівники юридичних осіб приватного права, які спеціально уповноважені 

на виконання таких обов’язків незалежно від організаційно-правової форми, відпо-

відно до закону. 

Закон відносить до вказаної групи лише посадових осіб юридичних осіб – тих, 

хто виконує адміністративно-розпорядчі (керівники організацій та підприємств, їх 

структурних підрозділів, керівники ділянками робіт), адміністративно-господарські 

обов’язки (це ті, хто розпоряджається приватним майном – начальники планово-гос-

подарських відділів, керівники постачальних відділів, відомчі ревізори), чи спеціаль-

но уповноважені законом на виконання таких обов’язків. Відмінною ознакою цих 

осіб є те, що вони не повинні одержувати заробітну плату за рахунок державного чи 

місцевого бюджету. 

До юридичних осіб приватного права відносяться комерційні та некомерційні (не-

прибуткові) підприємства, установи та організації недержавного сектору (включаю-

чи громадські організації, політичні партії). У лісовому секторі юридичними особами 

приватного права вважаються різні фірми, товариства, підприємства, що займаються 
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деревообробкою, меблевим виробництвом, надають послуги з лісозаготівлі, займа-

ються продажем пило/лісоматеріалів.

Для вказаної категорії суб’єктів Закон про корупцію встановлює декілька обмежень, 

які за своїм обсягом є аналогічними для суб’єктів першої та другої групи. Їм нарівні 

з державними службовцями та посадовцями державних підприємств забороняється 

використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою 

одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними 

господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, 

пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за 

державні кошти);

2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місце-

вого самоврядування або посадових осіб;

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв’язку 

з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям 

рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

Щоправда, адміністративної відповідальності за порушення цих обмежень для поса-

довців третьої групи законом не встановлено. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення запроваджує адміністратив-

ну відповідальність (ст. 212-3 КУАП) щодо вказаної групи посадовців, якщо вони 

нададуть неповну, неправдиву інформацію, або відмовлять в її наданні на запити 

громадян. 

Четверта група 

Посадові особи та працівники юридичних осіб – у разі одержання ними не-
правомірної вигоди або одержання від них особами, зазначеними у пунктах 
1 і 2 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами не-
правомірної вигоди.

(Примітка: назва вказаного підпункту викладена відповідно до змін, внесених Зако-

ном № 224 від 14.05.2013 року).

До вказаної категорії відносяться посадовці та звичайні працівники, які не мають 

статусу посадової особи, які працевлаштовані на підприємствах та організаціях при-

ватної та колективної форм власності. До них, зокрема, належать різні приватні під-

приємства, ТОВ, ПАТ, ПрАТ, кооперативи, громадські організації тощо.

Відповідальність щодо вказаних осіб (як до посадових осіб, так і до «звичайних» 

працівників) може бути застосована у випадках, коли:

 ▪ ними одержується будь-яка неправомірна вигода від інших осіб, які не відно-

сяться до державних службовців чи посадовців державних/комунальних під-

приємств, установ та організацій;
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 ▪ ними пропонується або надається будь-яка неправомірна вигода посадовцям, 

що відносяться до першої та другої груп (приміром, передача хабара посадов-

цям лісгоспів, державним службовцям ОУЛМГ);

 ▪ вони стають співучасниками або посередниками у вчиненні суб’єктами відпо-

відальності, що перелічені у пунктах 1, 2 Закону про корупцію, неправомірної 

вигоди внаслідок вчинення корупційного правопорушення; 

Кримінальний кодекс України кваліфікує діяння, пов’язані із одержанням неправо-

мірної вигоди посадовцями юридичних осіб приватного права, як злочини. Зокре-

ма, пропозиція службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так 

само надання такої вигоди за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її без-

діяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує 

чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи кваліфікується як підкуп, що 

передбачено ст. 368-3 КК України. 

П’ята група 

Фізичні особи – у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 
1–4 частини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами не-
правомірної вигоди. 

Цю групу суб’єктів відповідальності було відокремлено Законом №  224 від 

14.05.2013 року.

Якщо спрощувати, то фізичних осіб у корупційних угодах можна назвати стороною, 

що «дає». Ця група найбільш численна, оскільки тут закон не встановлює обмежень 

щодо громадян, які можуть бути притягнені до відповідальності за корупційні по-

рушення за надання ними (або участь у наданні) неправомірної вигоди суб’єктам 

відповідальності перших чотирьох груп. 

Участь дієздатного громадянина у передачі чи посередництві у наданні неправомір-

ної вигоди законом визнається діянням з ознаками корупції та кваліфікується згідно 

з нормами Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за 

службові злочини.

1.4 ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Правовий механізм запобігання та протидії корупції в України – це система органі-

заційно-правових заходів, що передбачені чинним законодавством, які дозволяють 

уповноваженим суб’єктам послідовно здійснювати антикорупційну діяльність. Цей 

механізм включає в себе як правові норми, що встановлюють визначені державою 

межі, правила, порядок поведінки посадовців при виконанні службових завдань, так 

і систему суб’єктів, які здійснюють відповідну правозастосовчу діяльність. Як і будь-

яка діяльність, запобігання і протидія корупції забезпечується через виконання пев-

них заходів, які можна поділити на:

 ▪ запобіжні заходи;

 ▪ заходи протидії корупції;
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 ▪ заходи виявлення та розслідування корупційних правопорушень;

 ▪ заходи припинення корупційних правопорушень та відшкодування завданої 

ними шкоди;

 ▪ заходи інформування населення щодо запобігання та протидії корупції.

Більшість заходів із запобігання корупції мають загальну назву – обмеження. Закон 

про корупцію передбачив низку обмежень для представників держави, місцевого 

самоврядування, виконання яких має на меті підвищити рівень порядності публічних 

службовців та доброчесність публічної служби. Також ці обмеження тією чи іншою 

мірою стосуються окремих категорій посадовців лісового господарства. Зазначені 

обмеження стосуються не лише терміну перебування посадовця на службі, а й від-

носяться до процедури відбору чиновників і тривають протягом певного часу після 

їх звільнення. 

Серед передбачених Законом обмежень необхідно назвати:

1) до моменту вступу на посаду – спеціальна перевірка щодо осіб, які претенду-

ють на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування (стаття 11 Закону);

2) під час перебування на посаді:

 ▫ правила використання службового становища (ст. 6 Закону);

 ▫ правила сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 7 Закону);

 ▫ правила одержання дарунків, пожертв (ст. 8 Закону);

 ▫ правила щодо роботи близьких осіб (ст. 9 Закону);

 ▫ фінансовий контроль (ст. 12 Закону);

 ▫ дотримання Кодексів поведінки (ст. 13 Закону);

 ▫ подолання конфлікту інтересів (ст. 14 Закону);

 ▫ дотримання вимог прозорості інформації (ст. 16 Закону);

 ▫ заборона одержання послуг і майна (ст. 17 Закону);

3) після завершення служби – обмеження у зв’язку зі звільненням з посад або при-

пиненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави чи місцевого 

самоврядування (ст. 10 Закону). 

Суб’єкти, які здійснюють антикорупційну діяльність

Стаття 5 Закону про корупцію визначає коло суб’єктів, які здійснюють заходи щодо 

запобігання і протидії корупції. З її змісту випливає, що кожне підприємство, устано-

ва, організація, державний орган повинні тією чи іншою мірою запобігати та проти-

діяти корупції. Проте, залежно від обсягу наданих повноважень, названих суб’єктів 

можна класифікувати певним чином. Автори коментаря Закону про корупцію під ред. 

Ківалова С.В. та Стрельцова Є.В. поділяють їх на три групи:

І. Суб’єкти із загальними повноваженнями;

ІІ. Суб’єкти зі спеціальними повноваженнями;

ІІІ. Суб’єкти з повноваженнями учасника антикорупційних заходів. 

І. Суб’єкти із загальними повноваженнями 

До суб’єктів із загальними повноваженнями, які здійснюють заходи у межах визна-

чених Конституцією України повноважень, відносяться:
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 ▪ Президент України 

Згідно з Конституцією України (ст. 112), Президент є Главою держави і гарантом 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, який забез-

печує національну безпеку держави, здійснює керівництво у сфері національної без-

пеки, очолює Раду національної безпеки і оборони України (п. 1, 17, 18 ч. 1 ст. 106). 

Відповідно до ст. ст. 5, 11, 15 Закону про корупцію, Президент України видає акти 

щодо запобігання і протидії корупції, визначає антикорупційну стратегію, утворює 

Національний антикорупційний комітет, затверджує порядок організації спеціальної 

перевірки, подає власні акти для проведення антикорупційної експертизи тощо. 

 ▪ Верховна Рада України

Реалізація напрямків антикорупційної стратегії здійснюється Верховною радою Укра-

їни, яка, відповідно до ст. 92 Конституції України, має право приймати закони Украї-

ни, ратифікувати міжнародні договори, в тому числі – з питань запобігання і протидії 

корупції. Зокрема, в рамках реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На 

шляху до доброчесності», що схвалена Указом Президента України № 742/2006 від 

11.09.2006 року (втратила чинність 21.10.2011 року), 07.04.2011 року Верховною 

Радою ухвалено Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

 ▪ Кабінет Міністрів України

Відповідно до п. 1 та 7 ст. 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України забез-

печує внутрішню і зовнішню політику держави, здійснює заходи щодо забезпечення 

національної безпеки України, боротьби зі злочинністю. Як вищий орган у системі 

органів виконавчої влади, який уповноважений приймати підзаконні нормативні акти 

(постанови, розпорядження), відповідно до ч. 3 ст. 5 коментованого Закону, цей ор-

ган спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади щодо запобігання і про-

тидії корупції. Зокрема, Урядом затверджується типове положення про структурні 

підрозділи органів виконавчої влади. 

Низка повноважень Уряду щодо прийняття підзаконних актів в антикорупційній 

сфері закріплена у статтях 8, 12, 15, 22 Закону про корупцію. До них відносяться: 

встановлення порядку передавання дарунків, одержаних відповідними особами, як 

подарунки державі, АРК, територіальній громаді, державним або комунальним уста-

новам та організаціям; визначення порядку підготовки та оприлюднення спеціаль-

но уповноваженим органом з питань антикорупційної політики звіту про результати 

проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції; визначення порядку про-

ведення службового розслідування тощо.

Президента України, Верховну раду України, Кабінет Міністрів можна назвати суб’єк-

тами, які визначають «правила гри» у сфері протидії корупції, оскільки кожен із них 

наділений повноваженнями приймати нормативні акти, що врегульовують цю сферу 

суспільних відносин. 

 ▪ органи прокуратури України 

Здійснення передбачених ст. 121 Конституції України повноважень прокуратури 

щодо нагляду за дотриманням законів визначається у Законі про корупцію, норми 

якого (п. 4 ст. 5 та ст. 29) вимагають від органів прокуратури здійснювати нагляд 

за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції. Наказ Генерального 
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прокурора України №  1/1гн від 16.01.2013 року визначає цей напрямок одним із 

головних пріоритетів роботи прокурорів усіх рівнів.

Норми Закону України «Про прокуратуру» та коментований Закон про корупцію ви-

значають прокуратуру не тільки як спеціально уповноваженого суб’єкта, що має бо-

ротись з корупцією, а й наділяють цей орган значним обсягом наглядових функцій за 

діяльністю інших органів у вказаній сфері. Крім того, прокуратура є координатором 

діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції. 

ІІ. Суб’єкти зі спеціальними повноваженнями 

Згідно з ч. 4 ст. 5 Закону про корупцію, окремо визначено спеціально уповноваже-

ний орган з питань антикорупційної політики, який має назву Національний анти-
корупційний комітет (НАК). 

Комітет створений на підставі Указу Президента України № 275/2010 від 26.02.2010 

року. Ця установа має статус консультативно-дорадчого органу при Президентові 

України, який одночасно є його Головою. Він же, за поданням секретаря НАК, за-

тверджує його персональний склад. Станом на жовтень 2013 року до складу НАК 

входять секретар РНБО, Прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради, Голова Верхов-

ного Суду, Генеральний прокурор, Міністр юстиції, Міністр доходів і зборів, Голова 

Служби безпеки, Міністр внутрішніх справ, низка інших посадовців та керівники 

центральних органів, представники наукових установ та навчальних закладів, гро-

мадських організацій. Персональний склад НАК затверджено Указом Президента 

України № 201/2012 від 16.03.2012 року. Згодом, іншими указами Президента, склад 

комітету зазнавав змін. 

Згідно з «Положенням про Національний антикорупційний комітет», схваленим Ука-

зом Президента України №  890/2011 від 01.09.2011 року, основними завданнями 

Комітету є підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації єдиної державної 

політики у сфері запобігання і протидії корупції, здійснення системного аналізу стану 

протидії корупції в Україні, розроблення пропозицій щодо формування і реалізації 

антикорупційної стратегії та антикорупційних заходів.

У цій підгрупі суб’єктів окреме місце посідають правоохоронні органи, які мають 

вчиняти прикладні дії з протидії корупції: виявляти, припиняти та розслідувати ко-

рупційні адміністративні та кримінальні правопорушення. Згідно з ч. 5 ст. 5 Закону 

про корупцію, до них відносяться органи прокуратури, спецпідрозділи по боротьбі 

з організованою злочинністю МВС України, підрозділи по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю СБУ, якщо інше не передбачено законом. Перелічені 

органи та підрозділи мають назву спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції.

Повноваження названих правоохоронних органів більш детально описані у п. 1.5 

цього видання. Варто зазначити, що сьогодні в Україні не існує державного органу, 

для якого протидія з корупцією була б єдиною основною функцією.

ІІІ. Суб’єкти з повноваженнями учасника антикорупційних заходів

Відповідно до ч. 6 ст. 5 Закону про корупцію, вказані суб’єкти беруть участь у запо-

біганні, виявленні, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо 
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припинення корупційних правопорушень, інформаційному і науково-дослідному за-

безпеченні антикорупційних заходів, відновленні порушених прав чи інтересів фі-

зичних та юридичних осіб, інтересів держави. 

1) уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення ко-
рупції в органах державної влади та державних підприємствах, уста-
новах, організаціях;

04.09.2013 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 706 «Питання за-

побігання та виявлення корупції», якою затверджено «Типове положення про упов-

новажений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції» (надалі 

Постанова КМ № 706). Згідно із п. п. 3, 6 цього документа, керівникам міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, територіальних органів виконавчої 

влади, а також керівникам органів виконавчої влади АР Крим, головам обласних 

та районних державних адміністрацій з 01 січня 2014 року вказано утворити (ви-

значити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції в межах загальної чисельності працівників апаратів державних 

органів. 

Крім того, їх зобов’язано в цей самий період забезпечити утворення (призначення) 

та функціонування антикорупційних підрозділів (або уповноважених осіб) на підпри-

ємствах, установах та організаціях, які належать до сфери управління міністерств, 

інших центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

Органам місцевого самоврядування Постанова КМУ № 706 лише рекомендує ство-

рення таких підрозділів (призначення уповноважених осіб) на підприємствах кому-

нальної власності. 

Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі вико-

навчої влади, на підприємстві, в установі та організації уповноваженого підрозділу 

з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб’єктами 

декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.

Отже, з 01 січня 2014 року в кожному держлісгоспі наказом директора має бути 

призначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. У 

лісгоспах, що перебувають у комунальній власності, призначення таких осіб визна-

чається на підставі відповідного рішення органу місцевого самоврядування, який є 

їх засновником. 

До прийняття вказаного документа діяла Постанова Кабінету Міністрів України від 

3 грудня 2009 року №  1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в орга-

нах виконавчої влади», якою було затверджено «Типове положення про підрозділ 

органу виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції». На підставі 

згаданого документа керівники міністерств та відомств, голови обласних державних 

адміністрацій були зобов’язані з 01 січня 2010 року утворити та забезпечити діяль-

ність підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) з питань запобігання 

та виявлення корупції в апараті підпорядкованих органів. У територіальних органах 

центрального органу виконавчої влади міг утворюватись підрозділ або вводитись 

посада спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції. Тому на державних 
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підприємствах до січня 2014 року функціонування подібних підрозділів не було 

обов’язковим. 

Згідно з нормами Постанови КМУ № 706, у штатній структурі Держлісагентства Укра-

їни діє сектор юридичного забезпечення та з питань запобігання і протидії корупції. 

Основними завданнями антикорупційних підрозділів є здійснення контролю за до-

триманням антикорупційного законодавства, участь в інформаційному, науково-тех-

нічному забезпеченні здійснення вказаних заходів, проведення організаційної та 

роз’яснювальної роботи. 

З 01 січня 2014 року зміни, внесені Законом №  224 від 14.05.2013 року, а також 

Постанова КМУ № 706 поклали на уповноважені підрозділи здійснення контролю 

за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів державними 

службовцями та посадовцями державних підприємств, установ та організацій. Крім 

того, на уповноважені підрозділи (або призначених осіб) покладаються обов’язки 

перевірки фактів своєчасності подання декларацій, їх логічного та арифметичного 

контролю, а також виявлення в них ознак конфлікту інтересів. Антикорупційний 

підрозділ (уповноважена особа) у разі виявлення на підприємстві фактів з ознаками 

корупції має поінформувати керівника та повідомити про це уповноважені правоохо-

ронні органи. 

Підрозділи наділяються правом робити запити до будь-яких державних органів, під-

приємств, установ, організацій незалежно від форми власності щодо перевірки відо-

мостей, зазначених у фінансових деклараціях. У свою чергу, суб’єкти, які отримали 

такий запит, з 01 січня 2014 року зобов’язані надати відповідь не пізніше 10 робочих 

днів із дня його одержання. 

Методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів з питань запобіган-

ня, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службов-

ців та посадових осіб місцевого самоврядування здійснює Національне агентство 

України з питань державної служби (ч. 4 ст. 14 Закону про корупцію).

2) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого само врядування;

Виходячи з положень ч. 2 ст. 5 Закону про корупцію, органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування мають здійснювати заходи щодо запобігання і 

протидії корупції, брати участь в їх здійсненні у межах повноважень, визначених за-

конами та іншими, виданими на їх основі, законодавчими актами.

Основна частина антикорупційних повноважень та обов’язків органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування визначена в Законі про корупцію (ст. ст. 14, 18, 

19). Зокрема, вказані органи мають проводити спеціальну перевірку щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або міс-

цевого самоврядування, визначати порядок та шляхи врегулювання конфлікту ін-

тересів у нормативно-правових актах повноважень органів влади, місцевого само-

врядування, надавати на запити об’єднань громадян, їх членів або уповноважених 

представників, а також окремих громадян інформацію про власну діяльність у сфері 

запобігання і протидії корупції тощо.
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Нормативні акти, що регламентують діяльність територіальних органів виконавчої 

влади, засвідчують, що у повноваженнях кожного територіального органу є норма 

про необхідність запобігання корупції. Приміром, згідно з п. 5 Положення про об-

ласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісо-

вих ресурсів, затвердженого наказом Мінагрополітики № 134 від 21.03.2012 року, 

ОУЛМГ з метою організації своєї діяльності мають забезпечувати здійснення заходів 

щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням. 

3) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості 
та форми власності, їх посадові та службові особи, а також громадяни, 
об’єднання громадян за їх згодою;

Залучення громадськості до участі у запобіганні та протидії корупції та інформування 

населення щодо результатів реалізації державної антикорупційної політики є одним із 

важливих механізмів запобігання корупції. Це знайшло своє відображення у прийня-

тому законі: статус учасників антикорупційних заходів надано всім державним та при-

ватним структурам, а також посадовцям і громадянам (за їх згодою). Для посадовців 

державних та недержавних інституцій це означає покладення на них певних обов’яз-

ків вчиняти дії у разі виявлення корупційного правопорушення. Приміром, підпри-

ємства, установи організації, їхні керівники, інші посадові та службові особи повинні 

скасувати у межах своїх повноважень нормативно-правові акти, рішення, видані внас-

лідок вчинення корупційного правопорушення (ч. 1 ст. 24 Закону про корупцію). 

Крім того, коментований закон надає значні можливості громадянам та їх об’єднан-

ням брати участь в антикорупційній діяльності. Згідно зі ст. 18 Закону про корупцію, 

кожен громадянин, громадське об’єднання чи їх представники в діяльності щодо 

запобігання, виявлення і протидії корупції мають такі права: 

 ▪ повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спе-

ціально уповноваженим правоохоронним органам, керівництву та колективу 

підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, 

а також громадськості;

 ▪ запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію 

про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;

 ▪ проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи 

проектів нормативно-правових актів;

 ▪ вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдоскона-

лення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобіган-

ня і протидії корупції;

 ▪ проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і про-

тидії корупції;

 ▪ здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання 

і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не 

суперечать законодавству, тощо.

Цей перелік не є вичерпним, адже громадяни та їх об’єднання, на відміну від органів 

державної влади, можуть діяти вільно, не порушуючи прямих заборон закону. Примі-

ром, громадяни можуть повідомляти про факти корупції не тільки правоохоронні ор-

гани, а й засоби масової інформації, проводити власні незалежні розслідування тощо. 
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Особливе місце у сфері протидії корупції відіграє закріплення юридичного обов’язку 

для посадових осіб припиняти факти корупції та інформувати про них правоохорон-

ні органи. Законом про корупцію цей обов’язок покладено не тільки на чиновників, 

а й на посадових осіб публічного права (ч. 7 ст. 5 Закону про корупцію). Як вже 

зазначалось, до цих осіб відносяться керівники державних підприємств, установ та 

організацій. 

Увага!
Посадові особи органів державних органів, органів влади АР Крим, місцевого 

самоврядування, юридичних осіб публічного права (в тому числі – керівники 

лісгоспів) та їх структурних підрозділів зобов’язані у разі виявлення корупцій-

ного правопорушення чи навіть одержання інформації про вчинення такого 

порушення:

 ▪ вжити заходів щодо припинення такого правопорушення;

 ▪ негайно письмово повідомити про його вчинення органи прокуратури, 

УБОЗ МВС або спецпідрозділи БКОЗ СБУ. 

Однак звертаємо увагу, що державний орган чи інша юридична особа, які виявили 

корупційне правопорушення, мають вжити заходи щодо його припинення лише у 

тому випадку, коли вони наділені для цього відповідними правами і повноваження-

ми, і це повинно входити до їх посадових обов’язків. В іншому випадку зазначений 

орган/юридична особа в особі їх керівників зобов’язані негайно письмово повідоми-

ти про вчинення корупційного правопорушення правоохоронні органи, перелічені 

ч. 5 ст. 5 Закону про корупцію.

Невиконання уповноваженими посадовцями обов’язків щодо припинення корупцій-

них дій та інформування правоохоронних органів про вчинені корупційні порушення 

тягнуть за собою відповідальність, передбачену ст. 172-9 КУАП – «Невжиття заходів 

щодо протидії корупції». 

1.5 СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЇ

Вказане поняття запроваджене ст. 5 Закону, що об’єднує перелік правоохоронних ор-

ганів та їх окремих підрозділів, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією. До спе-
ціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції закон відносить: 

1. Органи прокуратури;

2. Спеціальні підрозділи з боротьби з організованою злочинністю МВС України;

3. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

Служби безпеки України.

Вказані правоохоронні органи наділені повноваженнями складати протоколи про 

вчинення адміністративних корупційних правопорушень. Перелік посадовців та 

підрозділів органів, які мають право складати протоколи про вчинення корупційних 

правопорушень, передбачений ст. 255 КУАП та відомчими нормативними актами. 
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Слід зауважити, що з прийняттям Закону про корупцію коло правоохоронців, які 

уповноважені протидіяти корупції, значно звузилось. Це, на нашу думку, є повністю 

обґрунтованим, зважаючи на спеціалізацію окремих підрозділів правоохоронних ор-

ганів. Якщо у Законі про корупцію 1995 року право виявляти та припиняти коруп-

ційні діяння, складати відповідні протоколи покладалось загалом на правоохоронні 

структури – МВС та СБУ, то зараз таким повноваженнями користуються лише спе-

ціальні підрозділи цих органів. Також повноваженнями спеціально уповноваженого 

суб’єкта протидії корупції у березні 2012 року були наділені відповідні підрозділи 

митних органів. Однак Закон № 224 від 14.05.2013 року позбавив митні органи спе-

ціальних повноважень протидіяти корупції на правах правоохоронного органу. Цим 

же законом позбавлено статусу суб’єктів зі спеціальними повноваженнями податко-

ву міліцію та Військову службу правопорядку у Збройних силах України. 

У цьому розділі варто детальніше  розглянути структуру вказаних правоохоронних 

органів та їх повноваження. 

1. Прокуратура України

Як вже згадувалось, Генеральний прокурор та підпорядковані йому прокурори ма-

ють особливі повноваження у сфері запобігання і протидії корупції, здійснюючи ко-

ординацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції та нагляд за 

додержанням законів у цій сфері. 

Спільним наказом Генерального прокурора України і керівників правоохоронних ор-

ганів від 26 квітня 2012 року № 43/375/166/353/284/241/290/256 затверджено Поло-

ження про координацію діяльності правоохоронних органів з боротьби із злочин-

ністю та корупцією. Відповідно до відомчого наказу від 23 серпня 2012 року № 73, 

утворено постійно діючу робочу групу з питань підготовки та проведення координа-

ційних нарад, організації та контролю виконання прийнятих ними рішень, до складу 

якої увійшли керівники правоохоронних органів та їх галузевих підрозділів.

Крім того, органи прокуратури є спеціально уповноваженими суб’єктами у протидії 

корупції, що безпосередньо виявляють, припиняють та розслідують корупційні кри-

мінальні та адміністративні правопорушення. 

У цьому статусі на прокуратуру закон покладає:

 ▪ проведення досудового розслідування про службові злочини, в тому числі – з 

ознаками корупції (ст. 216, п. 1 Перехідних положень КПК України);

 ▪ складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені 

ч. 2 ст. 127-1, ст. ст. 172-4-172-9, 188-32, 188-35, 212-3 КУАП (ст. ст. 250, 255 

КУАП).

Згідно з наказом Генерального прокурора України «Про організацію діяльності орга-

нів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції» № 10-гн від 25.06.2013 року, 

складання протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень 

доручено структурним підрозділам Генеральної прокуратури України та відповід-

ним галузевим підрозділам прокуратур обласного рівня; слідчим та прокурорам, які 

прий мають рішення про закриття кримінального провадження – при виявленні під 

час досудового розслідування ознак корупційного правопорушення, що не містять 
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складу злочину; прокурорам при здійсненні правозахисної діяльності – у разі вияв-

лення правопорушень, за які встановлена адміністративна відповідальність. 

 ▪ представництво інтересів держави в суді у справах про корупційні адміністра-

тивні правопорушення (ст. 250 КУАП);

 ▪ підтримку державного обвинувачення в судах, у тому числі у справах про 

корупційні та службові злочини (ст. 36 КПК України). 

Відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону про корупцію, прокурори уповноважені подавати до 

суду заяви про скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих внаслідок 

вчинення корупційних правопорушень.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про прокуратуру», систему органів прокуратури 

становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республі-

ки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, район-

ні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури. 

Зокрема, в системі органів прокуратури діють міжрайонні прокуратури з нагляду за 

додержанням законів у природоохоронній сфері (колишні природоохоронні про-

куратури), одним із напрямків діяльності яких є нагляд за додержанням лісового 

законодавства. 

Крім того, у жовтні 2011 року на правах обласної прокуратури створена Дніпровська 

екологічна прокуратура, до якої входить 7 міжрайонних екологічних прокуратур. 

Основним завданням цього органу є нагляд за дотриманням природоохоронного 

законодавства в басейні річки Дніпро, її водосховищ, водоохоронних зон, прибе-

режних захисних смуг по всій території України. 

Правова підстава діяльності – Закон України «Про прокуратуру». 

2. Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС України

У структурі Міністерства внутрішніх справ України існує спеціальний підрозділ, що 

належить до державних органів, спеціально створених для боротьби з організова-

ною злочинністю – Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю. 

ГУБОЗ МВС України та його територіальні підрозділи – управління в областях та АР 

Крим – підпорядковуються Міністру внутрішніх справ України та начальникам УБОЗ. 

Крім того, територіальні відділи та відділення УБОЗ створені на транспорті, діють у 

більшості міст обласного підпорядкування. 

Одним із основних завдань цього підрозділу є боротьба з корупцією й хабарниц-

твом у сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави, серед вищих 

посадових осіб, працівників судових, правоохоронних та контролюючих органів. У 

лісовій галузі співробітники УБОЗ займаються викриттям посадових злочинів серед 

керівного складу обласних управлінь лісового господарства, організованих груп, що 

пов’язані з контрабандою деревини, викраденням лісопродукції в особливо великих 

розмірах. Підрозділи мають чітко визначену ієрархічну структуру та їх правовий ста-

тус відрізняє їх від інших структур МВС колом повноважень, об’ємом компетенції та 

особливою важливістю завдань, які вони вирішують.
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Співробітники структури УБОЗ займаються виявленням злочинів, пов’язаних з ко-

рупцією, а досудове розслідування по них здійснюється слідчими органів прокурату-

ри та органів внутрішніх справ згідно з вимогами підслідності. 

Правові підстави діяльності підрозділів УБОЗ – Закон України «Про організацій-

но-правові основи боротьби з організованою злочинністю», Закон України «Про мі-

ліцію», Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність».

3. Спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинні-
стю (БКОЗ) Служби безпеки України 

Служба безпеки України є державним правоохоронним органом спеціального 

призначення, який забезпечує державну безпеку України, і підлеглий Президенту 

України та підконтрольний Верховній раді України. В системі СБУ діє спецпідрозділ 

по боротьбі з організованою злочинністю (БКОЗ), наділений особливим статусом 

та повноваженнями. Спецпідрозділами по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю СБУ є Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю Центрального управління Служби безпеки і відділи по боротьбі з ко-

рупцією та організованою злочинністю органів СБУ в АР Крим, областях, містах Ки-

єві та Севастополі. Крім того, такі спецпідрозділи можуть створюватись в інтересах 

державної безпеки на окремих стратегічних об’єктах, територіях, військових фор-

муваннях. 

Основним завданням цього підрозділу є попередження, припинення та розкриття 

тяжких злочинів у сфері корупції та організованої злочинної діяльності в різних галу-

зях економіки. Функції та повноваження цього підрозділу мають багато спільного з 

відповідними спецпідрозділами УБОЗ МВС, що зумовлено виконанням спільних зав-

дань щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Проте спеціальні 

підрозділи СБУ законом наділені більш широкими повноваженнями. Вважається, що 

їх компетенція починається відтоді, як створюється загроза не тільки суспільним, а й 

загальнодержавним інтересам. Співробітники ВБКОЗ покликані викривати службові 

злочини, що віднесені до підслідності СБУ, зокрема – вчинені державними службов-

цями вищих категорій, суддями, працівниками правоохоронних органів тощо. 

Як правило, у лісовій галузі працівники УСБУ займаються виявленням хабарництва, 

зловживанням службовим становищем та перевищенням повноважень у діяльності 

посадовців обласних управлінь лісового господарства, керівників державних під-

приємств. 
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2. Основні заходи у сфері запобігання 
корупції 

2.1 СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА ПОСАДУ

Запровадження спеціальних перевірок при прийнятті на посаду публічних служ-

бовців стало однією із новел антикорупційного закону. Основні правила реалізації 

зазначеного механізму деталізовані у «Порядку організації проведення спеціальної 

перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», що затверджений 

Указом Президента України № 33/2012 від 25.01.2012 року (надалі – Указ № 33).

Перевірки стали обов’язковими лише для осіб, які уповноважені на виконання функ-

цій держави та місцевого самоврядування (суб’єкти, перелічені у пункті 1 частини 

першої ст. 4 Закону про корупцію). Організація перевірки покладається на керівника 

органу державної влади, на зайняття посади, на яку претендує кандидат, крім випад-

ків, установлених законом.

Запровадження спецперевірок пояснюється необхідністю не допускати/запобігати 

прийняттю на службу осіб, які безпосередньо причетні до корупції. Відповідно, у 

лісовому секторі це стосується насамперед державних службовців: посадовців об-

ласних управлінь лісового та мисливського господарства, Рескомлісу АР Крим, а 

також службовців інших відомств, до компетенції яких належать питання лісового 

господарства. 

Законодавець визначив перелік інформації про кандидатів на посади, що підлягати-

ме перевірці. Очікується, що отримання цих даних дозволить представникам влади 

за результатами спецперевірок «відсіювати» сумнівних кандидатів.

Інформація, що підлягає спеціальній перевірці
1. Притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за ко-

рупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення.

2. Факт, що особа піддавалася раніше адміністративним стягненням за ко-

рупційні правопорушення.

3. Достовірність відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, ви-

трати і зобов’язання фінансового характеру.

4. Наявність в особи корпоративних прав.

5. Стан здоров’я, освіта, наявність наукового ступеня, вченого звання, під-

вищення кваліфікації. 

(ч. 2 ст. 11 Закону про корупцію, п. 4 Указу № 33)

1. Перевірка факту притягнення до кримінальної відповідальності проводиться з 

метою виконання вимог законів і недопущення до служби осіб, які «мають судимість 

за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановле-

ному законом порядку» (ст. 15 Закону України «Про державну службу» (у редакції, що 
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набере чинності 01.01.2015 року), ст. 12 Закону «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»). Джерелом отримання подібної інформації є відповідні бази даних 

Міністерства внутрішніх справ України.

Після погашення судимості (ст. 89 ККУ) за спливом встановлених законом строків 

чи дострокового зняття судимості судом (ст. 91 ККУ), особа вважається такою, що 

не притягалася до кримінальної відповідальності і не може бути обмежена у своїх 

правах і свободах. 

Не допускається збір інформації зацікавленими органами влади про вже погашену 

чи зняту судом судимість. 

2. Перевірка інформації про притягнення до адміністративної відповідальності 

здійснюється на підставі даних Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили ко-

рупційні правопорушення, що ведеться Міністерством юстиції України (ст. 21 Закону 

про корупцію).

3. Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

перевіряються для того, щоб у майбутньому, під час перебування особи на посаді в 

органі державної влади чи місцевого самоврядування, можна було порівняти рівень 

отриманих нею доходів і витрат. Отримання цієї інформації можливе від територіаль-

них органів Міністерства доходів і зборів України.

При встановленні факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіо-

графії та/або декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-

рактеру за минулий рік посадовою особою, яка проводить спеціальну перевірку, 

надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати 

письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність.

4. Одержання відомостей про корпоративні права особи має таку ж мету, що 

зазначена в попередньому пункті. Крім того, їх перевірка сприятиме виявленню мож-

ливих фактів конфлікту інтересів (ст. 14 Закону про корупцію). 

Корпоративними правами (ст. 2 Закону «Про акціонерні товариства», ст. 167 Госпо-

дарського кодексу України) вважаються сукупність майнових і немайнових прав ак-

ціонера-власника акцій товариства, що включають права на:

 ▪ участь в управлінні акціонерним товариством;

 ▪ отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації 

відповідно до закону;

 ▪ інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами 

товариства. 

Перевірка інформації про участь особи в управлінні акціонерним товариством про-

водиться на підставі «Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, 

що претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, корпоративних прав», що затверджений Наказом Мініс-

терства юстиції № 448/5 від 23.03.2012 року. Згідно із затвердженим Порядком, пе-

ревірка вказаних відомостей проводиться: 

 ▪ Державною реєстраційною службою України – щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади 

або в інших державних органах, крім їх територіальних органів чи підрозділів;
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 ▪ реєстраційними службами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції 

України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастопо-

лі – щодо осіб, які претендують на зайняття посад у територіальних органах 

чи підрозділах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або 

інших державних органів, органах влади Автономної Республіки Крим, місце-

вих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування. 

5. Інформація про стан здоров’я та освіту кандидата на посаду службовця важли-

ва, оскільки законодавство забороняє прийняття на посади недієздатних осіб (тобто 

психічно хворих, нарко-, алкозалежних, хворих на тяжку інфекційну хворобу тощо) 

та осіб без належного освітнього рівня. Про це йдеться у ст. 15 Закону «Про дер-

жавну службу» (у редакції, яка набере чинності 01.01.2015 року), ст. 12 Закону «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». Відомості про стан здоров’я канди-

дати на зайняття посад державної служби одержують через підрозділи та установи 

Міністерства охорони здоров’я.

Наказом МОЗ України № 578 від 30.07.2012 року затверджений «Порядок прове-

дення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття 

посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування». 

6. Перевірка відомостей щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, 

вченого звання проводиться Міністерством освіти і науки України, відповідним орга-

ном виконавчої влади, структурними підрозділами обласної державної адміністрації. 

Зазначена процедура врегульована у наказі Міністерства освіти і науки України № 986 

від 10.09.2012 року «Про порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 

освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайнят-

тя посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Орган, який проводить спеціальну перевірку, не має право розголошувати інфор-

мацію, яка йому стала відома внаслідок проведеної перевірки. Така інформація, від-

повідно до закону, є конфіденційною. Це значить, що доступ до неї обмежується 

фізичною або юридичною особою, і може поширюватися у порядку, визначеному 

цими особами, і тільки за їхнім бажанням, відповідно до передбачених ними умов 

(ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претен-

дента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для за-

йняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) 

на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду пояснень 

претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих 

відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на 

цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохо-

ронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

При визначенні неправдивості поданої претендентом інформації слід виходити з її 

свідомого приховування чи перекручування. Правоохоронні органи за надісланим 

повідомленням щодо подання неправдивих відомостей повинні провести перевірку 

з метою з’ясування наявності складу правопорушення в діях особи, яка претендує на 

зайняття відповідної посади. 
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Строк проведення спеціальної перевірки не повинен перевищувати 15 днів з дня 

надання згоди на її проведення.

Перевірка складається з таких етапів:

1) згода особи на перевірку;

2) запит від органу державної влади чи місцевого самоврядування до інших орга-

нів влади про надання інформації про особу;

3) отримання інформації про результати спеціальної перевірки;

4) підготовка органом державної влади чи місцевого самоврядування довідки за 

результатами спеціальної перевірки;

5) ознайомлення особи з підготовленою довідкою;

6) прийняття рішення про призначення (обрання) на посаду чи про відмову у 

призначенні (обранні на посаду).

При проведенні спеціальної перевірки орган державної влади чи орган місцевого са-

моврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата 

на проведення спеціальної перевірки надсилає до відповідного територіального орга-

ну Міністерства юстиції (за місцем майбутньої роботи кандидата) такі документи:

1) запит на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка пре-

тендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або міс-

цевого самоврядування (форма, затверджена наказом Міністерства юстиції від 

11 січня 2012 року № 39/5);

2) копія письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

3) копія автобіографії;

4) копія паспорта.

Детальна інформація про процедуру перевірки викладена у частинах 4–7 ст. 11 За-

кону про корупцію, пунктах 8–14 Указу № 33. 

2.2 ЩО ТАКЕ НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО 
СТАНОВИЩА?

Корупція об’єднує всі форми використання службового становища у приватних ін-

тересах. Закон про корупцію визначає основний зміст корупції у можливості осіб, 

які є суб’єктами відповідальності, використовувати своє службове становища з ме-

тою отримання неправомірної вигоди. Тому основною антикорупційною забороною 

є положення про неприпустимість використання службових повноважень з метою 

одержання неправомірної вигоди. 

Важливо!
Заборонено використання службових повноважень та пов’язаних з цим 

можливостей:

 ▪ з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб,

або

 ▪ у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 

осіб (ст. 6 Закону про корупцію)
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Заборона неправомірного використання службового становища стосується широко-

го кола осіб, а саме:

1) державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 

(пункт 1 частини 1 ст. 4 Закону);

2) посадових осіб, юридичних осіб публічного права 

(пункт 2 частини 1 ст. 4 Закону);

3) осіб, які надають публічні послуги (пункт 2 частини 1 ст. 4 Закону);

4) посадових осіб, юридичних осіб приватного права 

(пункт 3 частини 1 ст. 4 Закону). 

Застосування цих заборон вимагає детального аналізу. 

Перш за все звернемо увагу, що службовим особам забороняється не лише вико-

ристовувати свої службові повноваження, а й пов’язані з цим можливості для от-

римання неправомірних вигод. До таких можливостей слід віднести, зокрема, вико-

ристання статусу та авторитету посади, яку займає посадовець, через які він може 

впливати на інших осіб для отримання неправомірної вигоди. 

Приміром, при використанні так званого «телефонного права» у відносинах з право-

охоронцями керівник державного органу користується своїми неформальними мож-

ливостями посади, а не службовими повноваженнями. Звертаючись з проханням до 

іншої посадової особи, щоб той, у свою чергу, порушив закон, і таким чином вплинув 

на дії чи бездіяльність інших державних органів. Якщо внаслідок такого «вирішення 

питання» посадовець отримує матеріальну вигоду, він порушує норми ст. 6 Закону 

про корупцію, що тягне за ним юридичну відповідальність. 

Закон про корупцію не містить вичерпного переліку видів неправомірного викори-

стання службового становища. Це цілком обґрунтовано, адже у житті неможливо 

передбачити всі випадки використання службових повноважень з протиправною 

метою. 

Крім загальної заборони, у Законі визначені спеціальні заборонені дії, а саме: 

1) неправомірне сприяння фізичним або юридичним особам у здійсненні ними 

господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, 

пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за 

державні кошти);

2) неправомірне сприяння призначенню на посаду особи; 

3) неправомірне втручання в діяльність інших органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування або посадових осіб;

4) неправомірне надання переваги фізичним або юридичним особам у зв’язку з 

підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рі-

шень, затвердженням (погодженням) висновків. 

«Неправомірність» згаданої діяльності службовців має місце за наявності двох 

обов’язкових умов:

1. Недотримання передбачених законом процедур: сприяння господарській дія-

льності, призначення на посади, підготовки та ухвалення нормативних актів і 
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адміністративних актів (з урахуванням необхідності антикорупційної експер-

тизи цих актів);

2. Отримання неправомірної вигоди чи обіцянки (пропозиції) такої вигоди.

Приміром, постановою Маневицького районного суду Волинської області від 23.01.2012 

року у справі № 0311/9/2012 притягнутий до адміністративної відповідальності за вчи-

нення корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУАП майстер лісу 

Рудниківського лісництва ДП «Колківський лісгосп» гр-н А. Вказана особа, відповідно до 

п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» як 

суб’єкт відповідальності за корупційні правопорушення, порушила обмеження, передбаче-

ні ч. 1 ст. 6 згаданого Закону. Будучи наділеним організаційно-розпорядчими обов’язками з 

охорони та захисту лісу, перебуваючи на посаді майстра лісу, діючи з метою отримання 

неправомірної вигоди, 29.11.2011 року, без належно оформлених документів, безоплатно 

видав жителю с. Рудники Маневицького району гр-ну Б. з території обходу лісопродукцію 

в кількості 1,7 куб. метрів, як оплату за виконані гр-ном Б. роботи з будівництва жит-

лового будинку майстра лісу гр-на А., та послуги за порізку та відвантаження деревини.

Загалом, основним критерієм для визначення правомірності чи неправомірності дій 

правозастосовча практика визнає відповідність дій посадовців до вимог законів та 

інших нормативно-правових актів. Тому неправомірними діями у загальному сенсі 

вважають порушення посадовими особами вимог законодавства під час виконання 

покладених на них посадових обов’язків. 

Виходячи із загального обмеження, визначеного ст. 6 Закону, неправомірне вико-
ристання службового становища буде й тоді, коли особа реалізувала повно-
важення відповідно до закону, але взамін отримала певні вигоди або обіцян-
ку (пропозицію) такої вигоди. Наприклад, громадянин згідно із встановленою 

процедурою успішно склав іспит для мисливця, після чого йому у мінімально стислі 

строки було видано посвідчення мисливця. Якщо спеціаліст відділу мисливського 

господарства ОУЛМГ, який приймав іспит, візьме за надану адміністративну послу-

гу грошові кошти, це тягне для нього кримінальну відповідальність. Однак, якщо в 

результаті цього не була отримана неправомірна вигода, ці діяння не можуть нести 

юридичної відповідальністі. 

Поняття «неправомірна вигода» є одним із головних в антикорупційному законодав-

стві. При цьому саме цей термін у 2013 році замінив усталене поняття «хабар», яке 

існувало у кримінальному законодавстві. 

У ст. 1 Закону про корупцію під неправомірною вигодою розуміють:

 ▪ грошові кошти;

 ▪ інше майно;

 ▪ переваги; 

 ▪ пільги;

 ▪ послуги;

 ▪ нематеріальні активи,

якщо їх обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те 

підстав.
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17.05.2012 року був прийнятий Закон України «Про правила етичної поведінки», 

який запровадив чіткий порядок дій, що спрямовані на запобігання одержання 

неправомірної вигоди або подарунка на державній службі. Закон поширюється на 

державних службовців, посадових і службових осіб інших органів державної влади, 

правоохоронців. Згідно зі ст. 16 закону, особа, уповноважена на виконання функцій 

держави, у разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або дарунка, 

незважаючи на особисті інтереси, невідкладно повинна вжити таких заходів: 

 ▪ відмовитись від пропозиції;

 ▪ за можливості, ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

 ▪ залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі – з числа колег по роботі;

 ▪ письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника та один із 

правоохоронних органів, які уповноважені протидіяти корупції.

Закон зобов’язує державних службовців у разі виявлення у своєму службовому при-

міщенні неправомірної вигоди (чи дарунку, пожертви), невідкладно, але не пізніше 

одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього 

керівника. 

Про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) складається акт, який 

підписується особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, яка виявила неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), та його 

безпосереднім керівником. У  разі якщо неправомірну вигоду або дарунок (пожер-

тву) виявляє особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого са-

моврядування, яка є керівником, акт про виявлення неправомірної вигоди або дарун-

ка (пожертви) підписує ця особа та особа, яка обіймає посаду заступника керівника 

цього органу.

Багато невирішених запитань викликає розмежування неправомірної вигоди від ха-

бара та підкупу. Якщо протиправні вигоди при власній неправомірній діяльності от-

римує посадовець приватного сектору, ці діяння називають підкупом. Хабарництво є 

лише однією з форм зловживання службовими повноваженнями (неправомірної ви-

годи) у корисливих інтересах, а корупція як явище може мати значно більше проявів 

та форм. Слід відмітити, що поняття «хабар» було виключено із кримінального зако-

нодавства у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо приведення національного законодавства відповідно 

до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.04.2013 року 

за № 221-VII (надалі – Закон № 221 від 18.04.2013 року). Прийнятий закон замінив 

поняття «хабар» на «неправомірну вигоду», таким чином усунувши неузгодженості 

між нормами кримінального та антикорупційного законодавства, а також упорядку-

вавши окремі розходження у змісті статей Кримінального кодексу, що встановлюють 

відповідальність за службові злочини. 

Важливою ознакою неправомірної вигоди є те, що вона надається без законних під-

став, тобто її отримання не передбачено жодними нормативними актами. Перелік 

передбачених законом неправомірних вигод засвідчує, що вони мають як матері-

альний (можуть оцінюватись у грошовому вимірі), так і нематеріальний вираз. На-

гадаємо, що предмет хабара у минулій редакції Кримінального кодексу мав лише 

матеріальний характер. 



46

Для довідки:
Для цілей кваліфікації злочинів і адміністративних правопорушень неопо-

датковувані мінімуми доходів громадян (нмдг) замінені поняттям податкова 

соціальна пільга. Згідно з пунктом 169.1.1, пунктом 5 підрозділу І Перехідних 

положень Податкового кодексу, станом на 2014 рік, вона дорівнює 50% роз-

міру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої законом 

на 01 січня звітного податкового року. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про 

державний бюджет на 2014 рік» від 16.01.2014 року цей розмір встановлений 

у сумі 1218 грн. Таким чином, у 2014 році одна податкова соціальна пільга до-

рівнює 609 грн. 

Одним із розповсюджених видів зловживань є неправомірне сприяння у господар-

ській діяльності підприємцям або юридичним особам. У лісовому секторі це може 

полягати, наприклад, у діях, спрямованих на одержання підприємцями сертифікатів 

про походження деревини в обхід встановленого порядку в обмін на корупційну 

плату. Звертаємо увагу, що сприяння господарській діяльності є обов’язком посадов-

ців державних органів за умови, якщо воно здійснюється в межах закону. Порушен-

ня матиме місце, якщо такі дії вчинені всупереч встановленого порядку, але це тягне 

лише дисциплінарну відповідальність. Однак, якщо метою або предметом сприяння 

господарській діяльності було отримання посадовцем неправомірної вигоди, за це 

настає кримінальна відповідальність. 

Дослідники розрізняють епізодичну та системну корупцію. Остання може вчиню-

ватись у формі сприяння господарській діяльності (так зване «кришування») поса-

довцями державної влади над певними суб’єктами господарювання. Як правило, 

в Україні протекція стосовно законних видів комерційної діяльності здійснюється 

«профільними» чиновниками органів влади. Протекція щодо нелегального підпри-

ємництва або бізнесу, який працює з грубими порушеннями закону, як правило, 

здійснюється чиновниками правоохоронних органів. Цей вид корупції є системним 

зловживанням службовим становищем в обмін на отримання від бізнесу корупційної 

ренти (прибутку). 

За новим Законом, корупційними вважаються не лише дії посадових осіб державних 

органів, спрямовані на отримання власної користі. Крім цього, до них відносяться дії, 

вчинені в інтересах третіх осіб. З цих позицій можна розглядати як корупцію нега-

тивну практику розповсюдження чиновниками фахових друкованих видань, що вида-

ються під патронатом різних державних органів. Доволі часто такі газети чи журнали 

виходять необґрунтовано великими тиражами, внаслідок чого з їх збутом виникають 

проблеми. Як правило, чиновники за вказівкою керівництва змушені нав’язувати пе-

редплату підлеглим або отримувачам публічних послуг, діючи таким чином в корисли-

вих інтересах третіх осіб. Здебільшого, третіми особами у цих випадках є суб’єкти 

господарювання – видавці друкованих видань, які мають приватну форму власності.

Іншим прикладом неправомірного використання службового становища є ситуації, 

за яких посадовець, від якого залежить «просування» справ конкретного підприєм-

ця, нав’язує йому свої фірми, що надають послуги у відповідній сфері за завищени-

ми цінами. Це також стосується примушування директорів державних підприємств 
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до укладення економічно невигідних договорів на закупівлю товарів або послуг, що 

здійснюється керівниками державних органів, до сфери управління яких належать 

вказані підприємства. 

Крім того, матеріальні вигоди (грошові кошти, майно, послуги) у ході корупційних 

дій можуть одержуватися безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. 

Наприклад, коли корумпований посадовець отримує певну легальну послугу в обмін 

на свою корупційну послугу. У цих випадках ринкові ціни на вигоди матеріального 

характеру визначаються згідно з установленими методиками. 

Неправомірні нематеріальні вигоди (переваги, пільги, нематеріальні активи) можуть 

отримуватися лише безоплатно, оскільки вони не мають ринкової ціни. Наприклад, 

може йтися про необґрунтовані переміщення в черзі на пільгове придбання житла. 

Для визнання неправомірним використання службового становища вигода має бути 

фактично отримана особою або нею прийнята пропозиція отримання такої виго-

ди. Факт отримання зазначеної вигоди на практиці може бути чітко встановлений 

(оформлені документи на право власності на майно, авторське право тощо). Однак 

фіксація прийняття службовою особою обіцянки/пропозиції отримання вигоди ви-

кликає більші труднощі. Адже на висунуту пропозицію може бути однозначна згода 

(усна чи письмова) або мовчання. 

Крім того, використання службових повноважень для отримання неправомірної ви-

годи заборонено посадовцям приватного сектору. Зокрема, службові особи юри-

дичних осіб приватного права несуть кримінальну відповідальність за ст. 364-1 КК 

України за умисне використання всупереч інтересам юридичної особи приватного 

права своїх повноважень, що має на меті одержання неправомірної вигоди для себе 

чи інших осіб та завдало істотну шкоду чи тяжкі наслідки. Мова йде про так звану 

«комерційну корупцію», суть якої полягає у тому, що повноваженнями зловживають 

представники бізнесу, які мають на меті, всупереч інтересам власників, отримати 

особисту користь при веденні господарської діяльності. 

Зауважимо, що поняття «корупція в бізнесі», всупереч ухваленим законом, не перед-

бачено. Це пов’язано з тим, що в корупційних відносинах однією зі сторін обов’яз-

ково має бути посадовець публічної влади. Кримінальним та адміністративним зако-

нодавством встановлена відповідальність посадовців приватних суб’єктів господа-

рювання при зловживанні ними службовим становищем, їх підкупі. Однак ці злочини 

та проступки не можуть належати до ознак корупційних, оскільки це суперечить 

нормативному визначенню самого поняття «корупція».

2.3 КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ У ПРАВОВІДНОСИНАХ ДЕРЖАВНИХ 
ОРГАНІВ З ЛІСГОСПАМИ: ЯК ЗАПОБІГТИ?

В Україні використовується так звана комплексна модель управління лісовим госпо-

дарством, яка характерна для країн з невисокою лісистістю, екологічною направле-

ністю ведення лісового господарства та переважно державною власністю на ліси. 

За цією моделлю державне лісове відомство виконує функції адміністративного і 

контролюючого органу відносно всіх лісів, а також функції власника державних лі-

сів і власника майна підпорядкованих державних підприємств. Крім того, Агентство 
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здійснює координаційно-управлінські повноваження щодо постійних лісокористува-

чів інших міністерств та відомств.

Проте Держлісагентство України, на відміну від інших подібних органів, що є влас-

никами майна господарюючих суб’єктів державної форми власності, має певну спе-

цифіку. Зокрема, Агентство утримує структуру територіальних органів, що наділені 

порівняно невеликим обсягом дозвільно-погоджувальних функцій. Разом із терито-

ріальними управліннями відомство здійснює відомчий контроль стосовно обмежено-

го кола суб’єктів господарювання – державних лісогосподарських підприємств, що 

входять до сфери його управління.

Поряд з перевагами такої схеми управління є низка недоліків. Один із головних – не-

чіткість розподілу владних функцій та господарських повноважень при керівництві 

галуззю. 

Згідно зі ст. 22 Господарського кодексу України, держава реалізує право державної 

власності у державному секторі економіки через систему організаційно-господар-

ських повноважень відповідних органів управління щодо суб’єктів господарювання, 

що належать до цього сектору і здійснюють свою діяльність на основі права госпо-

дарського відання або права оперативного управління.

Якісне та професійне державне управління у такій специфічній сфері, як лісове гос-

подарство, вкрай важливе, адже держава в цьому випадку не лише виконує функції 

власника майна, а й визначає умови використання природних ресурсів. Водночас 

досягти необхідних економічних, екологічних та соціальних результатів можливо 

при здійсненні господарської (підприємницької) діяльності, що завжди базується на 

свободі підприємницького вибору. Ця ситуація породжує проблему розмежування 

державної влади від бізнесу, що ведуть державні підприємства. Вказана причина є 

головною у виникненні корупційних скандалів, пов’язаних із привласненням держав-

них коштів та іншими корисливими зловживаннями. 

Важливо!
Згідно зі ст. 6 Господарського кодексу України, одним із загальних принципів го-

сподарювання в Україні є заборона втручання органів державної влади та орга-

нів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські правовідносини.

За своїм змістом втручання в господарську діяльність державних підприємств з ви-

робничих, службових чи інших мотивів не відноситься до корупційних діянь, про-

те створює широке підґрунтя для таких порушень. Адже у державного службов-

ця з’являється спокуса вирішити власні питання, використовуючи наявний у нього 

адміністративний ресурс. Зазвичай це здійснюється шляхом неправомірного впливу 

на підпорядкованих керівників підприємств, які наділені повноваженнями розпоря-

джатися матеріальними ресурсами. Те саме стосується керівників обласних рад, які 

мають вплив на директорів обласних комунальних підприємств, насамперед – через 

укладені з ними контракти. Подібні дії можуть супроводжуватись завданням еконо-

мічних збитків державним/комунальним підприємствам, призводять до неефектив-

ного використання державного майна та виникнення значних корупційних ризиків.
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Наприклад, у квітні 2008 року одним з районних судів (справа № 3-4719/2008) була 

притягнута до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України 

«Про боротьбу з корупцією» заступник начальника обласного управління лісового 

та мисливського господарства за незаконне одержання матеріальних благ. Згідно з 

постановою суду, гр-нка А., будучи державним службовцем та особою, уповноваженою 

на виконання функцій держави, перебуваючи на посаді заступника начальника ОУЛМГ,  

здійснюючи функції контролю за діяльністю «ДП «Енський лісгосп», маючи право підпи-

су розпорядчих документів, що стосуються господарської діяльності вказаного підпри-

ємства, створила умови, за яких ДП «Енський лісгосп» на підставі укладеного договору 

здійснило оплату у жовтні 2006 року в розмірі 4,9 тис. грн за отримання нею освітніх 

послуг зі здобуття другої вищої освіти у вищому навчальному закладі. Тим самим поса-

довець безкоштовно одержала матеріальні блага. 

Заступник начальника ОУЛМГ у ході судового засідання не визнала свою вину, заявив-

ши, що не примушувала директора лісгоспу здійснювати оплату за її навчання в на-

вчальному закладі. На її думку, він би міг їй відмовити і будь-яких наслідків у зв’язку з 

цим ні для підприємства, ні для держави не настало.

Для того, щоб чітко зрозуміти «неправомірну межу» впливу державного управління 

на господарську діяльність підпорядкованих підприємств, необхідно розглянути на-

ведені поняття. 

Нормативного визначення «державне управління» немає, проте існує багато науко-

вих праць на цю тему. Український науковець В.Б. Аверьянов пропонує розуміти під 

ним діяльність особливого роду, зміст якої полягає у виконанні правових актів шляхом 

різних форм організуючого впливу. 

Господарська діяльність у Господарському кодексі України (ст. 3 ГКУ) визначається, 

як діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована 

на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт та надання послуг вартіс-

ного характеру, що мають цінову визначеність. 

Тема державного управління у державному секторі економіки надзвичайно складна 

та об’ємна. Якщо спрощувати, то поділ функцій владних органів та державних під-

приємств у лісовій галузі очевидний: перші визначають цілі, створюють середовище 

для ведення господарства, приймаючи для цього підзаконні акти, та слідкують за до-

триманням законів, а другі – виконують поставлені цілі, ведуть лісове господарство, 

виробляють деревину та інші продукти лісу. У перших основний інструмент – влада, 

у других – матеріальні ресурси. Основними критеріями роботи перших є створення 

якісного середовища для розвитку лісогосподарського сектору, у других – належна 

та якісна охорона, захист та використання лісів, ефективне використання наявного 

майна та як наслідок – отримання прибутку. 

Важливою відмінністю між органами влади та суб’єктами господарювання є різни-

ця у формі дотримання ними конституційного принципу законності. Для державних 

органів його зміст полягає в тому, що «органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах по-

вноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (частина 

2 ст. 19 Конституції України). Аналогічна вимога закріплена у ст. 8 ГКУ. Іншими сло-
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вами – державні службовці керуються правилом «дозволено робити тільки те, що 

передбачено законом».

Для всіх інших посадових осіб суб’єктів господарювання та громадян діє правило 

«дозволено все, що не заборонено законом». Звичайно, при цьому їхня поведінка 

має відповідати моральним засадам суспільства.

Форми державного управління у будь-якій сфері поділяють на правові (видання нор-

мативно-правових актів, їх реалізація, прийняття на їх основі індивідуальних право-

вих актів, вчинення дій юридичного характеру) та неправові (проведення зборів, 

консультацій, нарад, семінарів). Основною формою державного управління є при-

йняття нормативних та індивідуальних правових актів, що повинні базуватись ви-

ключно на вимогах закону. 

Управління державними комерційними підприємствами має свої особливості, що ха-

рактеризуються більшим обсягом повноважень органів влади у порівнянні із впли-

вом на приватний сектор економіки. Такі особливості визначені у ст. ст. 22, 73–75 

Господарського кодексу України. Держава здійснює регулюючий вплив на діяльність 

суб’єктів господарювання з використанням різних засобів і механізмів, основні з яких 

наведені у ст. 12 ГКУ (ліцензування, патентування, сертифікація, стандартизація, за-

стосування нормативів і лімітів, регулювання цін та тарифів тощо). 

Повноваження органів державного управління та компетенція їх керівників встанов-

люються нормативним актом органу влади, а повноваження керівників державних 

унітарних підприємств визначаються у статутах, що затверджуються відповідним ор-

ганом управління майном. 

Наприклад, коло компетенції Держлісагентства України та його голови перелічено у 

пунктах 4, 6, 10 Указу Президента України № 458/2011, яким затверджено Положен-

ня про Державне агентство лісових ресурсів України. Також повноваження цього 

органу перелічені у Лісовому кодексі України, Законах України «Про мисливське гос-

подарство та полювання», «Про управління об’єктами державної власності» тощо.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1364 від 28.12.2011 року «Про 

утворення територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів та вне-

сення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України», територіальні органи 

Державного агентства лісових ресурсів України були створені шляхом перетворен-

ня відповідних територіальних органів Державного комітету лісового господарства 

України. 

Наказом Мінагрополітики № 134 від 21.03.2012 року затверджено Положення про 

обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства 

лісових ресурсів України. Прийнятим актом визначені основні завдання діяльності 

ОУЛМГ, форми їх організації та забезпечення, повноваження начальника управління, 

найважливіші питання організаційної роботи тощо. 

Перелік повноважень кожного обласного управління лісового господарства, Рес-

комлісу АР Крим закріплені у локальних нормативних актах – відповідних Положен-

нях, що затверджені наказом Держлісагентства України.
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Згідно зі статутами державних підприємств сфери управління Держлісагентства 

України, директор самостійно вирішує всі питання діяльності очолюваного підпри-

ємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Держлісагентства та ОУЛМГ. 

Тому керівникам усіх без винятку державних органів не дозволяється неправомірно 

втручатись у кадрові питання підпорядкованих підприємств (надавати вказівки про 

призначення на посади, скорочення, накладення стягнень/заохочень тощо), питання 

закупівлі товарів (надавати вказівки про закупівлі товарів і послуг, про ціни закупівлі, 

контрагентів тощо), питання управління фінансами (надавати вказівки про укладення 

договорів на надання консалтингових послуг з іншими державними підприємства-

ми, про перерахунок благодійної допомоги, про банки, де слід відкривати рахунки 

тощо), питання реалізації виробленої продукції (надавати вказівки про кількість, ціну 

продажу лісо/пиломатеріалів тощо), питання управління виробництвом тощо. 

Крім того, органам влади не допустимо неправомірно впливати на реалізацію доз-

вільно-погоджувальних функцій, якими наділені керівники лісогосподарських під-

приємств (видання лісових квитків, погоджень при виділенні лісових ділянок у дов-

гострокове користування, погоджень при зміні цільового призначення земельних 

лісових ділянок тощо). 

Вирішення перелічених питань є компетенцією керівників цих підприємств, адже 

вони відносяться до сфери господарської діяльності або це прямо визначено за-

коном. Згідно зі статутом, кожен директор державного/комунального підприємства 

несе відповідальність за стан діяльності очолюваного підприємства та самостійно ви-

рішує всі питання його господарської діяльності. Підстави розірвання з ним трудових 

відносин у випадках невиконання ним поставлених завдань передбачені у контрак-

тах, які укладає орган управління майном. 

Водночас не є втручанням у господарську діяльність дії, які передбачені вимогами 

нормативно-правових актів. Наприклад, регулювання економічної діяльності дер-

жавного підприємства відбувається через затвердження та погодження фінансових 

планів; управління уповноважені розподіляти між лісгоспами бюджетні кошти на ви-

конання лісогосподарських робіт, брати участь у продажі необробленої деревини 

на аукціонах. Також ОУЛМГ щодо лісгоспів усіх відомств виконують дозвільно-по-

годжувальні функції в межах відповідного регіону. Наприклад, видають лісорубні 

квитки на рубки головного користування, погоджують плани санітарно-оздоровчих 

заходів тощо. 

Запровадження регулятивного впливу господарської діяльності лісгоспів є обґрун-

тованим з огляду на те, що державні підприємства користуються державним май-

ном на праві господарського відання. Тобто майно їм не належить, оскільки його 

власником є держава в особі органу влади, який відповідає за реалізацію державної 

політики у відповідній галузі. 

З боку Держлісагентства України та його територіальних органів не допускається 

дискримінація чи встановлення привілеїв для діяльності окремих підприємств (при-

міром, для лісгоспів сфери управління інших органів), створення нерівних умов, вве-

дення для них непередбачених законом обмежень тощо. 
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2.4 БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА ТА КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ: МЕЖІ 
ДОЗВОЛЕНОГО 

До набрання у 2011 році чинності Законом про корупцію мала місце практика, за 

якою державні підприємства за неформальними вказівками керівників «профільних» 

органів влади перераховували грошові кошти на адресу цих органів як благодійну 

допомогу. Як правило, це обумовлювалось недостатнім бюджетним фінансуванням 

державних інституцій. 

Наприклад, згідно зі звітом Рахункової палати України, що складений за підсумками 

перевірок підприємств сфери управління МВС України у вересні 2010 року, конста-

товано, що «державні підприємства, що належать до сфери управління МВС і надають 

платні послуги громадянам та юридичним особам, систематично оплачували рахунки 

міністерства і перераховували йому кошти як благодійну допомогу, тим самим неза-

конно спрямовуючи до МВС частки своїх доходів від ведення бізнесу».

Такі випадки контролюючими органами визнавались неправомірними, хоча прямої 

заборони на рівні закону не було.

Нагадаємо, що згідно із Законом України «Про благодійну діяльність та благодій-

ні організації» від 05.07.2012 року, благодійною діяльністю визнається добровільна 

особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, 

що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої 

винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара 

(тобто набувачем благодійної допомоги). Благодійною пожертвою визнається бе-

зоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність 

бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяль-

ності, відповідно до згаданого Закону.

Про заборону надання благодійної допомоги правоохоронним органам йшлось 

лише в Указі Президента України № 328 від 11 квітня 2008 року «Про деякі заходи 

щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах». З набранням чин-

ності антикорупційних законів безоплатне одержання майна органами влади стало 

офіційно забороненим. 

Важливо!
Органам державної влади та органам місцевого самоврядування заборонено 

одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім 

випадків, передбачених законами та міжнародними договорами. 

(ст. 17 Закону про корупцію) 

Це означає, що державним/комунальним лісгоспам наразі не дозволяється пере-

рахувати кошти як благодійну допомогу або надавати іншу матеріальну допомогу 

обласним управлінням. Це також стосується міністерств, районних адміністрацій, мі-

ліції, прокуратури, обласних чи районних рад тощо. Також їм не можна безоплатно 

передавати будь-яке майно. Тим більше це стосується практики оплати рахунків цих 

органів з віднесенням на власні видатки. Крім того, забороняється надання матері-

альної допомоги правоохоронним органам. 
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За загальним правилом, згідно з ч. 5 ст. 75 Господарського кодексу України, дер-

жавне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне 

йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбаче-

них законом. 

Для державних підприємств підзаконними актами передбачені обмеження витрат 

на надання благодійної, спонсорської та іншої допомоги в розмірі не більше як 1% 

обсягу чистого прибутку (за результатами попереднього звітного року). Така вимога 

міститься у підп. в) пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 

2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо по-

силення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і 

фінансових ресурсів». 

Слід враховувати, що згідно з ч. 9 ст. 75 Господарського кодексу України, розподіл 

прибутку (доходу) державних комерційних підприємств здійснюється відповідно до 

затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог цього кодексу та інших за-

конів. Порядок складання, затвердження та контролю фінансових планів державних 

підприємств затверджений Наказом Мінекономіки № 173 від 21.06.2005 року. Цим 

документом передбачено, що фінансовий план підприємства складається за формою 

згідно з додатком 1 на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відобра-

жає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприєм-

ства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року 

та планових показників поточного року. Вказаною формою передбачено зазначення 

напрямків використання чистого прибутку з їх розшифровкою. Для уникнення пре-

тензій з боку органів фінансової інспекції у разі планування витрат на надання благо-

дійної допомоги є вкрай важливим зазначення відповідних напрямків у фінансовому 

плані. 

Проте закон не забороняє передавати майно владним органам за заниженими ці-

нами. Приміром, досі розповсюджена негативна практика, коли автомобілі держав-

них підприємств фактично використовуються органами влади на підставі договорів 

оренди. 

Коментована законодавча заборона цілком зрозуміла та відповідає цивілізованим від-

носинам у розвинутих суспільствах: влада повинна фінансуватись лише з бюджету, а 

бізнес – працювати за рахунок власних прибутків. 

Однак проблема належного фінансування органів влади залишається в Україні од-

ним із корупційних ризиків та вимагає безумовного вирішення. Державні службовці 

та інші посадовці бюджетної сфери, які щоденно виконують такі необхідні для дер-

жави та суспільства завдання, потребують гідної оплати праці. 

Оплата консалтингових послуг 

При перевірках суб’єктів господарювання фіскальні та правоохоронні органи осо-

бливу увагу звертають на використання консалтингових послуг. Це пов’язано з тим, 

що під виглядом таких послуг насправді можуть здійснюватись різні фіктивні фінан-

сові операції, в тому числі корупційні. Наприклад, під прикриттям договору про на-
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дання послуг на рахунки родичів корумпованого посадовця можуть перераховува-

тись кошти в якості неправомірної вигоди. До недавнього часу «консалтингові» схе-

ми широко використовувались у приватному секторі господарювання для мінімізації 

оподаткування.

У зв’язку з цим для підприємств державної форми власності законодавство запро-

ваджує обмеження на використання консалтингових та аудиторських послуг. Зо-

крема, згідно з пунктом 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 

2006 року № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо по-

силення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і 

фінансових ресурсів», міністерства та інші центральні органи виконавчої влади при 

формуванні та затвердженні фінансових планів підпорядкованих державних підпри-

ємств повинні обмежувати обсяг консалтингових та аудиторських послуг у розмірі 

не більше ніж 1,5% обсягу чистого прибутку.

В українському законодавстві немає ні визначення терміна «консалтинг», ні чіткої 

класифікації консалтингових послуг. Як правило, під ними розуміють професійну до-

помогу замовнику щодо вирішення певної проблеми на основі дослідження та ана-

лізу конкретної ситуації. Перелік різновидів консалтингових послуг досить значний: 

управлінський, фінансовий, кадровий, юридичний, ІТ-консалтинг тощо. Визначен-

ня вартості наданих послуг – питання суто оціночне, адже такі послуги є творчим 

продуктом. 

Неприпустимою є практика нав’язування консалтингових послуг органами лісового 

господарства (примушування до укладення «добровільних» договорів) при наданні 

адміністративних послуг, зокрема при видачі сертифікатів про походження лісома-

теріалів. Це є прямим порушенням законодавства, оскільки адміністративна послу-

га з видачі вказаних сертифікатів надається на безоплатній основі. Наведені поло-

ження передбачені п. 8 «Стандарту адміністративної послуги з видачі сертифіката 

про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснен-

ня експортних операцій», що затверджений Наказом Держкомлісгоспу № 230 від 

07.09.2009 року. 

Корупційні ризики з’являються у ситуаціях, коли одне державне підприємство надає 

консалтингові послуги значній кількості держлісгоспів, укладаючи з ними сумнівні 

з точки зору економічної доцільності договори комісії тощо. Критично важливим 

є, те щоб співпраця була економічно обґрунтованою, не призводила до штучного 

підвищення цін для споживачів, базувалась на добровільній та взаємовигідній ос-

нові. Будь-який адміністративний вплив на керівників держлісгоспів, що має на меті 

укладення договорів, повинен відбуватись лише у правових формах. 

Фінансово-господарська діяльність подібних консалтингових підприємств держав-

ної власності має бути максимально прозорою та відкритою. Для усунення сумнівів 

щодо можливих зловживань адміністрації консалтингових державних підприємств, 

які безпосередньо підпорядковуються центральним органам влади, було б доцільно 

добровільно оприлюднювати власну фінансову звітність із деталізацією та обґрунту-

ванням здійснених видатків. 
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2.5 ПРИВАТНИЙ БІЗНЕС ТА ЛІСОВА ГАЛУЗЬ:
АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАПОБІЖНИКИ 

Приватний бізнес у лісовому секторі країни наразі представлений сферою лісопе-

реробки та торгівлі деревиною. Крім того, приватні підприємці та юридичні особи 

надають значний обсяг послуг лісогосподарським підприємствам на умовах підряду 

(лісозаготівлі, транспортних послуг тощо). Також в окремих регіонах (Полісся, Кар-

пати) поширена сезонна підприємницька діяльність, пов’язана з побічним лісокорис-

туванням (заготівля дикорослих плодів, горіхів, ягід, грибів тощо). 

Стратегічно важливим для вітчизняної економіки є створення сприятливого інвести-

ційного клімату, що вимагає усунення корупційних чинників. Адже у багатьох інозем-

них інвесторів просто не передбачені окремі бюджети «на хабарі». Приміром, у пер-

шому півріччі 2010 року шведська меблева компанія «Ікеа», відома своєю політикою 

неприпустимості підкупів, залишила український ринок, реалізувавши свої лісопере-

робні активи в Карпатах. Офіційною причиною згортання бізнесу стали «несприят-

ливі адміністративні процедури». Втім, адміністрація компанії неодноразово натякала 

на вимагання від неї хабарів з боку місцевої влади за надання земельних ділянок для 

будівництва торговельних центрів. 

Незалежно від сфери діяльності (державна, приватна або некомерційна) корупція 

з’являється тоді, коли хто-небудь має монопольну владу над товарами чи послугами, 

існує їх дефіцит та у когось є певна свобода дій щодо їх розподілу і при цьому наяв-

ні недосконалі чи взагалі відсутні норми контролю. Своєрідною формою дефіциту 

є відсутність відкритості, тобто обмеження на комерційну, соціальну, політичну чи 

іншу інформацію. 

В Україні державні та комунальні лісогосподарські підприємства є монополістами у 

постачанні деревини на внутрішній ринок. Забезпечення сировиною у повному об-

сязі внутрішніх потреб є критично важливим, адже лісопереробна промисловість 

цілком залежна від лісової галузі. Тому основними чинниками запобігання корупції в 

лісовій галузі є обмеження проявів монополізму та дефіциту ресурсів, забезпечення 

відкритості та належного контролю за виконанням нормативних вимог.

19 лютого 2007 року Держкомлісгоспом України видано Наказ № 42 «Щодо вдо-

сконалення механізмів продажу необробленої деревини», яким затверджено Поло-

ження про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини 

(надалі – Наказ № 42). Згідно з пунктом 1.2 цього Наказу, реалізація необробленої 

деревини всіма лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необроб-

леної деревини на біржі. Як засвідчила практика, цей наказ має суттєві недоліки, що 

негативно впливають на торгівлю деревиною. 

Відсутність прозорості у сфері торгівлі деревиною періодично породжує гучні кон-

флікти, пов’язані з обвинуваченням у корупції та проявах монополізму. Так, у листо-

паді 2010 року у Києві було зареєстровано ТОВ «Українська спеціалізована лісова 

біржа» (УСЛБ), статутний фонд якого становив 1 тис. грн. Засновниками біржі були 

дві маловідомі комерційні структури. Вказані фірми не мали жодного відношення до 

лісового господарства та досвіду проведення біржових торгів. Але вже через десять 

днів після реєстрації біржі на офіційному порталі Держкомлісгоспу був оприлюдне-
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ний графік проведення торгів необробленою деревиною на 1 квартал 2011 року. 

Одразу після цього у більшості областей держлісгоспи сфери управління Держком-

лісгоспу уклали з вказаною біржею договори про проведення аукціонів. 

На це одразу відреагувала асоціація «Союз бірж України», виступивши у грудні 

2010 року з відкритою заявою, у якій йшлось про порушення в організації продажу 

необробленої деревини на українському ринку. На переконання асоціації, керівники 

лісгоспів укладали договори про участь у проведенні аукціонів із ТОВ «УСЛБ» під тис-

ком керівництва Держкомлісгоспу навіть незважаючи на те, що представництва цієї бір-

жі в регіонах не мають обладнаних торгових залів, відповідного програмного та техніч-

ного забезпечення, кваліфікованих працівників тощо. Таке становище, на їх думку, су-

перечило б вимогам ст. 42 Конституції України, оскільки виникла б ситуація, коли одна 

біржа займатиме монопольне (домінантне) становище на ринку продажу необробленої 

деревини. Крім того, діяльність вказаної біржі не відповідала низці вимог Наказу № 42. 

Після виникнення негативного резонансу та численних звернень до центральних 

органів влади договори з ТОВ «Українська спеціалізована лісова біржа» згодом були 

розірвані, а лісгоспи повернулись до реалізації заготовленої деревини на місцевих 

агропромислових біржах. 

Через поглиблення економічної кризи в Україні у 2009 році було ухвалено рішення 

про припинення роботи лісових аукціонів. Однак повернення до неухильного вико-

нання вимог підприємствами Держлісагентства України на початку 2011 року викли-

кало значне невдоволення представників лісопереробної галузі, насамперед – через 

недоліки ціноутворення на деревину, що виставлялась на продаж. Попри це необхід-

но відмітити, що Наказ № 42 значно обмежив можливі зловживання з боку керівни-

ків лісогосподарських підприємств при укладенні прямих договорів зі споживачами. 

Водночас окремі положення аукціонної системи торгівлі необробленою деревиною 

виявились неефективними і такими, що потребують подальшого вдосконалення та 

врегулювання. 

Окремі з них створюють корупційні можливості для неконкурентного розподілу сиро-

вини. Наприклад, згідно з пунктом 1.5 Положення № 42, нереалізована на товарних 

біржах необроблена деревина реалізується підприємствами – постійними лісокористу-

вачами за прямими договорами за цінами, не нижчих від тих, що склались на останньо-

му аукціоні. Це надає можливості окремим учасникам аукціонів досягати протиправних 

домовленостей із постійними лісокористувачами на умовах того, що лоти деревини в 

подальшому не будуть ними викуплені, а деревина продана за меншими цінами.

Найгучніший конфлікт, пов’язаний з порушенням процедури продажу необробленої 

деревини, стався у середині 2012 року. Антимонопольний комітет України, розгля-

нувши справу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

13.06.2012 року прийняв низку рішень щодо 14 найбільших лісопереробних під-

приємств країни та асоціації «Меблідеревпром» про накладення на них штрафів на 

загальну суму 419 млн грн. Лісопереробники були звинувачені в антиконкурентних 

узгоджених діях та спотворенні результатів торгів на спеціалізованій біржі, внаслідок 

чого 11549 лотів необробленої деревини закуповувалися в умовах майже повної від-

сутності конкуренції. Загальний розмір штрафу став безпрецедентним за всю історію 

діяльності АМКУ. Однак на початку 2013 року окремі рішення Антимонопольного 
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комітету постановами Київського апеляційного господарського суду були визнані 

недійсними в частині накладення штрафів. 

Для усунення корупційних ризиків та вдосконалення практики аукціонної торгівлі 

деревиною необхідно суворо дотримуватись таких положень:

 ▪ дія наказу має поширюватися на всіх без винятку постійних лісокористува-

чів. Тому реалізацію заготовленої деревини через аукціони мають здійснювати 

всі лісогосподарські підприємства, а не тільки держлісгоспи сфери управління 

Держлісагентства України. Винятки можуть бути зроблені для підприємств пів-

денних та східних областей країни; 

 ▪ на аукціон має виставлятися вся необроблена деревина в обсязі ї ї квартальної 

заготівлі. Приховування підприємствами заготовленої деревини від виставлян-

ня на аукціон є порушенням, що потребує запровадження правових санкцій; 

 ▪ керівництву державних органів управління лісовим господарством та держ-

лісгоспам забороняється впливати на хід проведення аукціонів, крім випадків, 

передбачених регламентом;

 ▪ важливо забезпечити дотримання вимоги про те, що ціни на аукціоні форму-

ються вільно, і нікому з учасників аукціону переваги щодо величини ціни не 

надаються;

 ▪ адміністраціям бірж забороняється приховувати інформацію про аукціони, що 

відбудуться, проводити закриті або замовлені аукціони для обмеженого кола 

осіб, видавати аукціонні свідоцтва суб’єктам господарювання, які не брали 

участі в ауціонах тощо. 

Насамкінець варто згадати, що значна частина української деревини постачається на 

експорт. Тому для уникнення можливих корупційних зловживань та проявів монополіз-

му існує нагальна потреба у забезпеченні прозорості та відкритості цієї частини ринку. 

2.6 КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ І ЯК ЙОГО ДОЛАТИ

Якщо особа стає публічним службовцем, її основним завданням є неупереджене ви-

конання службових обов’язків. За цих обставин неодмінно виникатимуть ситуації 

конфлікту між особистими інтересами та інтересами служби, які вимагають вико-

ристовувати службове становище лише в межах закону. Такі конфлікти завжди ста-

новлять корупційну небезпеку, адже у посадовця виникає спокуса використати свої 

повноваження для досягнення особистих цілей, отримавши при цьому матеріальну 

чи іншу вигоду для себе або інших осіб. 

Тому Закон про корупцію, запровадивши інститут конфлікту інтересів, передбачив 

механізм запобігання корупції тоді, коли факт порушення ще не стався, але з’явився 

відповідний ризик його вчинення. 

Конфліктом інтересів вважається суперечність між особистими майно-

вими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими 

повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупе-

редженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під 

час виконання наданих їй службових повноважень.
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Закон України «Про правила етичної поведінки» визначає особисті інтереси як будь-

які інтереси особи, зумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими ін-

шими позаслужбовими стосунками з іншими особами, у тому числі особисті майнові 

та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з членством особи або з її 

діяльністю, не пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самовряду-

вання, у громадських, релігійних чи інших організаціях.

Чинне антикорупційне законодавство розглядає приховування особистого інтересу 

посадовими особами державних органів, установ та підприємств як порушення служ-

бової дисципліни, що потребує вжиття відповідних заходів реагування. Найчастіше 

конфлікт інтересів виникає при проходженні державної служби або службової ді-

яльності посадових осіб державних підприємств. У таких випадках необхідно вжити 

заходів щодо приведення такої ситуації відповідно до вимог закону та забезпечити 

неупереджене виконання посадовцем покладених на нього службових обов’язків.

Наприклад, очевидний конфлікт буде у ситуаціях, коли стороною у закупівлі товарів 

за державні кошти є фірма, власник якої – рідний брат голови комітету конкурсних 

торгів державного підприємства, що проводить закупівлю. Те саме стосується і ди-

ректорів держлісгоспів у випадках, коли вони виступають стороною у договірних 

відносинах із приватними структурами, які очолюють близькі їм особи. Іншим при-

кладом можуть бути ситуації, коли головному лісничому лісгоспу надходять матері-

али про вчинення адміністративного правопорушення, за якими він має притягнути 

до відповідальності свого родича. 

Крім того, багато випадків притягнення до відповідальності за неповідомлення про 

конфлікт інтересів фіксується серед посадовців контролюючих органів, які прово-

дять перевірки чи видають дозвільно-погоджувальні документи стосовно суб’єктів 

господарювання, які очолюють їх родичі. 

Закон про корупцію (ст. 14) приписує уникати конфлікту інтересів таким особам:

1) державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування;

2) посадовим особам юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 

1 частини 1  ст. 4 Закону про корупцію;

3) особам, які не є державними службовцями, посадовим особам місцевого са-

моврядування, але надають публічні послуги.

Це обмеження з 09 червня 2013 року (дата набрання чинності Законом № 224 від 

14.05.2013 року) стало стосуватись усіх посадовців лісової галузі. 

Закон зобов’язує всіх державних службовців, посадових осіб лісового господар-

ства вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 

конфлікту інтересів. Якщо конфлікт інтересів все ж таки виник, посадо-
вець повинен невідкладно у письмовій формі повідомити про це сво-
го безпосереднього керівника. 

У керівників органів місцевого самоврядування (тобто – голів обласних, районних 

рад, міських, селищних, сільських голів), на відміну від органів державної влади, не-
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має безпосереднього керівництва. Виходом з такого становища може бути відповід-

не повідомлення, надіслане їх заступникам. 

Звертаємо увагу, що неповідомлення керівника (навіть формальне) про наявність 

конфлікту інтересів має наслідком притягнення посадовця до адміністративної від-

повідальності, передбаченої ст. 172-7 КУАП. Порушення вказаної статті тягне за со-

бою накладення штрафу від 170 до 2250 грн. 

У судовій практиці зустрічаються випадки порушення обмежень, пов’язаних із кон-

фліктом інтересів, що допускаються керівниками лісогосподарських підприємств. 

Зазвичай вони стосуються спільної праці родичів на одному підприємстві. Зокре-

ма, постановою Амвросіївського районного суду Донецької області від 10.04.2013 року 

(справа № 218/352/13-п) притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 172-

7 КУпАП директора ДП «Амвросіївське лісове господарство» гр-на А., який, працюючи 

за контрактом із головою Державного комітету лісового господарства України від 

01.10.2012 директором вказаного підприємства, на порушення вимог ст.ст. 1, 4, 9, 14 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» своїм наказом за № 131 від 

26.08.2008 року призначив на посаду інспектора з кадрів власну дружину гр-ку Б., яка 

стала його підлеглою, та після набрання чинності згаданим законом не вжив заходів 

щодо усунення конфлікту інтересів, чим скоїв адміністративне правопорушення, від-

повідальність за яке передбачена ст. 172-7 КУпАП. 

Чинне законодавство наразі врегульовує процедури уникнення конфлікту інтересів 

тільки для державних службовців. Крім вимог антикорупційного закону, ст. 16 Закону 

України «Про правила етичної поведінки» зобов’язує державних службовців не до-

пускати вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення конфлік-

ту інтересів. Вказаній категорії посадовців прямо або опосередковано закон заборо-

няє спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень про вчинення дій 

або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів та/або інтересів третіх осіб. 

Відповідно до «Загальних правил поведінки державного службовця», які затверджені 

Наказом Головного управління державної служби України № 214 від 04.08.2010 року 

(надалі – Наказ № 214), обставини, які можуть призвести до виникнення конфлікту 

інтересів, мають бути усунені до того, як державний службовець буде призначений 

на посаду. Якщо такі обставини склалися після призначення на посаду, державний 

службовець повинен невідкладно повідомити про це в письмовій формі свого без-

посереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин.

Якщо державному службовцю стало відомо про наявність конфлікту інтересів в ін-

ших державних службовців, він зобов’язаний повідомити про це свого безпосеред-

нього керівника. Останній зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямова-

них на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного 

службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового 

завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Зокрема, законодавство передбачає декілька способів врегулювання кон-
флікту інтересів, а саме:

1. Позбавлення посадовця особистого інтересу, з приводу якого виник конфлікт 

інтересів.
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Відповідно до ч. 3 ст. 14 Закону про корупцію, особи, зазначені у пункті 1, підпункті 

«а» пункту 2 частини першої ст. 4 цього Закону, зобов’язані протягом 10 днів після 

призначення їх на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства 

та корпоративні права у порядку, встановленому законом. При цьому цим особам 

забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні 

права на користь членів своєї сім’ї. Позбавлення особистого інтересу має виключати 

будь-яку можливість його приховування або відновлення. Тому не можуть вважатись 

позбавленням інтересу дії щодо розірвання шлюбу (розлучення), а також заяви про 

розірвання особистих, дружніх чи інших стосунків із пов’язаними особами. 

2. Усунення посадовця від прийняття рішення (або участі в його прийнятті), чи 

вчинення інших дій в умовах конфлікту інтересів.

Це може бути здійснено шляхом самовідводу службової особи при вирішені певної 

адміністративної справи, де може мати місце необ’єктивність через особисте заці-

кавлення.

Такий вихід випливає з положень частини 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судо-

чинства України. Ці положення передбачають, що адміністративні суди у ході су-

дового розгляду повинні перевіряти рішення суб’єктів владних повноважень на їх 

відповідність принципу неупередженості. Порушення цього принципу може тягнути 

скасування відповідного рішення державного органу.

Усунення публічного службовця від прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів 

здійснюється за рішенням керівника органу (директора підприємства) або відповід-

ного структурного підрозділу, де працює посадовець. 

3. Переведення посадової особи на іншу посаду або його звільнення з займаної 

посади.

Усунення відповідного публічного службовця від прийняття рішень або вчинен-

ня дій у випадках, коли конфлікт інтересів має постійний характер і не може бути 

розв’язаний шляхом одноразового усунення цієї особи, може бути здійснено шля-

хом переведення вказаного службовця за наявності рівноцінної вакантної посади. 

Згідно з нормами трудового законодавства, дозволяється переміщення службової 

особи на іншу посаду, в інший структурний підрозділ у межах спеціальності, кваліфі-

кації. Така норма передбачена частиною 2 ст. 32 Кодексу законів про працю України. 

При цьому на державних службовців, посадовців державних підприємств, посадо-

вих осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги законодавства про працю 

(частина 3 ст. 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

Крім того, може бути здійснено переведення службової особи за її згодою на іншу 

посаду, яка не відповідає спеціальності, кваліфікації (частина 1 ст. 32 Кодексу законів 

про працю України). Також допускається тимчасове переведення службової особи 

без її згоди на строк до одного місяця на іншу посаду, яка відповідає спеціальності, 

кваліфікації (частина 2 ст. 33 Кодексу законів про працю України).

У разі наявності обмежень на роботу близьких осіб, зокрема коли переведення поса-

довця на іншу посаду є неможливим, то, відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону про корупцію, 

посадовець, який перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню з займаної посади. 



61

4. Прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовніш-

нім контролем.

Згідно з п. 3.8 Наказу № 214, у разі неможливості усунення конфлікту інтересів шля-

хом заміщення державного службовця іншою особою та відсутності можливостей 

для його переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних служ-

бовців, керівник органу, де працює державний службовець, або його заступник від-

повідно до розподілу повноважень у найкоротший строк, але не більше ніж протя-

гом одного робочого дня, ухвалює рішення про здійснення контролю за рішеннями, 

що приймаються цим державним службовцем. 

У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та вимоги до держав-

ного службовця про прийняття рішень щодо предмета конфлікту інтересів. Держав-

ний службовець не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про 

застосування контролю ознайомлюється з таким рішенням. Такі вимоги передбачені 

п.п. 3.8, 3.9 Наказу № 214. 

До форм зовнішнього контролю згаданий наказ відносить:

 ▪ перевірку особою, визначеною керівником державного органу, змісту рішень 

чи проектів рішень, що приймаються або розробляються «конфліктним» держ-

службовцем;

 ▪ розгляд справ та прийняття рішень вказаним службовцем у присутності особи, 

визначеної керівником державного органу.

Перелічені заходи мають проводитись оперативно, адже це може перешкодити 

своєчасності забезпечення прав громадян, а також викликати в них підозру у недо-

бросовісності та упередженості з боку відповідного службовця органу влади. 

Контроль за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів 

у діяльності державних органів та підприємств державного сектору здійснюється 

уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання і виявлення корупції. 

2.7 ЯКІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАБОРОНЕНО СУМІЩАТИ ДЕРЖАВНИМ 
СЛУЖБОВЦЯМ? 

Запобігання зрощуванню влади та бізнесу є першочерговим завданням антикоруп-

ційної політики кожної держави. Новий Закон про корупцію (ст. 7) майже повністю 

відтворив вимоги попереднього антикорупційного Закону 1995 року щодо заборони 

чиновникам займатися комерційною діяльністю. Встановлені обмеження поширю-

ються лише на державних службовців та інших посадових осіб державних органів 

(осіб, перелічених у п. 1 частини першої ст. 4 Закону про корупцію). 

Зазначеним службовим особам не дозволяється:

1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. 

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, створена на власний 

ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (під-

приємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 

прибутку (ст. 42 Господарського кодексу України). 
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Ця заборона не поширюється на заняття такими видами діяльності:

 ▪ викладацька, тобто робота викладачем у навчальних закладах;

 ▪ наукова, яка полягає у підготовці наукових досліджень, статей, книг тощо;

 ▪ творча, що має результатом створення творів мистецтва (картин, поезії, рома-

нів, музичних творів тощо);

 ▪ медична практика – це діяльність, спрямована на сприяння поліпшенню здо-

ров’я, запобігання захворюванням і допомогу при захворюваннях. Підлягає 

ліцензуванню на підставі пункту 20 частини 3 ст. 9 Закону України «Про ліцен-

зування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року; 

 ▪ інструкторська та суддівська практика зі спорту полягає у можливості 

проведення занять у спортивних гуртках, секціях, групах та здійсненні суддів-

ських функцій на змаганнях із різних видів спорту. 

Не може визнаватися правопорушенням, пов’язаним із корупцією, входження особи 

до складу редакційних колегій періодичних видань (газет, журналів), різного роду 

журі, консиліумів, навіть за умови одержання нею винагороди за виконану роботу, 

оскільки зазначені органи створюються з метою розвитку науки, культури, мисте-

цтва, вдосконалення медичної практики.

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наг-

лядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Фізичні особи мають право здійснювати функції з управління акціями (частками, пая-

ми), що належать державі чи територіальній громаді, та представляти інтереси дер-

жави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній 

комісії господарської організації. 

В Україні в останні роки стала поширеною форма корупції, коли чиновники різними 

шляхами одержують свою частку в установчому фонді господарюючого суб’єкта. 

Надалі це дає їм можливість отримувати свої прибутки за протекційні дії чи бездіяль-

ність щодо цієї комерційної структури. 

Закон забороняє чиновникам бути причетними до роботи організацій, що створю-

ються з метою отримання прибутку. Однак вони можуть входити до складу органі-

зацій, які не мають такої мети (наприклад, громадські організації). У цьому випадку 

необхідно дотримуватися головної вимоги – внаслідок такої діяльності не повинен 

одержуватись додатковий дохід. 

Виняток складають ситуації участі у загальних зборах учасників (акціонерів) госпо-

дарського товариства осіб, зазначених у пункті 1 частини 1 ст. 4 Закону про корупцію. 

Рішенням Конституційного суду України № 6-рп/2012 від 13.03.2012 року заборона 

цим особам брати участь у загальних зборах учасників (акціонерів) визнана такою, 

що суперечить ч. 1, 2 ст. 24, ч. 1, 4 ст. 41 Конституції України. 

Порушення обмежень, встановлених ст. 7 Закону про корупцію, тягне за собою ад-

міністративну відповідальність на підставі ст. 172-4 КУАП. 
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2.8 СУМІСНИЦТВО ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ПОСАДОВЦЯМИ 
ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ: ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

У червні 2011 року проектом FLEG проводилось соціологічне опитування серед 

представників приватного лісопереробного бізнесу України щодо оцінки загальної 

ситуації в лісовому секторі. Одна із тем опитування стосувалась заходів із детінізації 

лісового сектору. Цікаво, що абсолютна більшість респондентів вказала на необхід-

ність заборонити посадовцям лісової охорони брати участь у приватному лісовому 

бізнесі. Така вимога свідчить про те, що певна частина лісівників у приватній формі 

займається або причетна до підприємницької діяльності. У переважній більшості ви-

падків це стосується лісопереробки. 

В Україні лісогосподарські підприємства є монопольними постачальниками необроб-

леної деревини на внутрішній ринок, тому закономірно, що їх посадовці мають біль-

ше можливостей для отримання сировини потрібної якості. Якщо вони починають 

займатись «фаховим» бізнесом, інші підприємці опиняються в нерівних умовах тор-

гівлі, що негативно впливає на конкурентоздатність останніх. 

Згідно із законом, крім основного місця роботи, працівник комерційного підприєм-

ства може працювати за сумісництвом або займатись підприємницькою діяльністю. 

Однак для працівників державних та комунальних підприємств законодавство вста-

новлює певні обмеження. Зокрема, такі заборони наведені у Постанові Кабінету Мі-

ністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, 

установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245 (далі – Постанова КМУ № 245). 

Крім того, це питання врегульовано у «Положенні про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ, організацій», затвердженому наказом 

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів 

України від 28 червня 1993 року № 43 (далі – Положення № 43).

У них міститься загальна вимога: 

Увага!
Керівникам державних підприємств, установ і організацій, їхнім заступникам, 

керівникам структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та 

їхнім заступникам заборонено працювати за сумісництвом. 

(пункт 4 Постанови КМУ № 245, пункт 4 Положення № 43)

У згаданих нормативних актах йдеться виключно про працівників державної форми 

власності, але не згадується про посадових осіб суб’єктів комунальної власності. 

Однак це не значить, що їм дозволено працювати за сумісництвом. Таке тлумачення 

буде формальним, оскільки на час прийняття вказаних актів (1992–1993 роки) існу-

вання комунальної власності законом не передбачалось. 

Нагадаємо, що сумісництвом вважається виконання працівником, окрім своєї осно-

вної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний 

від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації 

або у громадянина за наймом.
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Виконання роботи за сумісництвом має бути відповідним чином оформлене (трудо-

вою угодою, наказом, розпорядженням керівника підприємства, установи чи органі-

зації). Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу (згідно з 

табелем обліку робочого часу), а з погодинною оплатою праці нормованих завдань – 

за фактично виконаний обсяг робіт. До того ж робота без зайняття штатної поса-
ди в інших установах, організаціях, підприємствах не є роботою за сумісництвом. 

Суміщенням є виконання особою додаткової роботи на тому ж підприємстві, в тій 

же установі, організації разом зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим 

договором. Суміщення передбачає виконання додаткової роботи як за іншою про-

фесією, так і за іншою посадою. 

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяль-

ність, яка не заборонена законом. Згідно зі ст. 45 Господарського кодексу України, 

підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, перед-

бачених законом, на вибір підприємця. Суб’єкт господарювання підлягає державній 

реєстрації у двох основних формах: як юридична особа чи фізична особа-підприє-

мець. За аналогією із сумісництвом, законодавство забороняє низці посадовців дер-

жавних підприємств займатись підприємництвом, а саме: 

Увага!
Керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і орга-

нізацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних ор-

ганів, органів місцевого самоврядування заборонено безпосередньо займатись 

підприємницькою діяльністю.

(Пункт 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року № 24-

92 “Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, 

створених за участю державних підприємств”) 

Винятки з цих правил стосуються наукової, викладацької, медичної і творчої діяль-

ності.

Заборона займатись іншою підприємницькою діяльністю та працювати за сумісництвом 

одночасно передбачена у контрактах, що укладаються органами управління майном 

(Держлісагентством України, Мінагрополітики, обласними радами тощо) з директора-

ми державних та комунальних лісгоспів. Заняття директором держлісгоспу підприєм-

ницькою діяльністю визначено однією із підстав для розірвання з ним контракту. 

За змістом Декрету № 24-92 можна зробити висновок, що йдеться про керівників 

усіх підрозділів: як виробничих, так і функціональних. Лісництва є структурними 

підрозділами лісгоспів, тому лісничим та їх помічникам також не дозволяється 
займатись підприємницькою діяльністю. Крім того, обмеження стосуються і 
керівників функціональних підрозділів – головних бухгалтерів, начальників 
відділів лісогосподарських підприємств та їх заступників, начальників ЛПС. 

Нехтування вимогами закону про заборону сумісництва/підприємництва на держав-

них підприємствах буде порушенням трудового законодавства, що тягне за собою 

адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 41 КУАП у вигляді штрафу від 510 грн до 
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1700 грн. Правом складати протоколи за вказані порушення наділені територіальні 

інспекції з питань праці, а розглядає такі справи суд. 

На наш погляд, трудове законодавство не містить заборони працювати за сумісни-

цтвом та займатись підприємницькою діяльністю іншим працівникам лісового госпо-

дарства. Йдеться про (старших) майстрів лісу, майстрів лісозаготівель, інженерів з 

ОЗЛ, відділу збуту, відділу лісового господарства тощо. 

Як зазначалось у першому розділі, в окремих регіонах склалась практика, за якою 

посадовці державної лісової охорони визнаються судами суб’єктами відповідально-

сті за корупційні правопорушення, передбаченими п. п. «ж» п. 1 частини 1 ст. 4 За-

кону про корупцію. Зокрема, держлісохорону відносять до «посадових і службових 

осіб інших органів державної влади» на тій підставі, що закон вважає їх працівника-

ми правоохоронного органу. Найбільша кількість зафіксованих порушень стосується 

заняття підприємницькою діяльністю посадовцями лісової охорони, у зв’язку з чим 

вони притягувались до адміністративної відповідальності за ст. 172-4 КУАП. Про-

те, на нашу думку, питання про відповідальність за корупційні порушення посадов-

ців нижчої ланки лісового господарства залишається спірним. Будь-яких офіційних 

роз’яснень з цього приводу досі немає, а закон не надає чіткої відповіді для вирішен-

ня згаданої проблеми. 

Увага!
Тому до законодавчого врегулювання статусу державної лісової охорони як 

суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення рекомендуємо всім 

працівникам держлісохорони неухильно дотримуватись обмежень, передбаче-

них ст. 7 Закону про корупцію. 

Особливо на це слід зважити найнижчій ланці державної лісової охорони – майстрам 

лісу. Лише за офіційними даними Держлісагентства України, протягом другого пів-

річчя 2011-го та у першій половині 2012 року судами притягнуто до адміністративної 

відповідальності за ч. 1 ст. 172-4 КУАП 11 майстрів лісу, і щодо 8 посадовців справи 

залишались у провадженні судів. Лісівники притягувались судами до відповідально-

сті не тільки за протиправне заняття підприємницькою діяльністю, а й за звичайне 

виконання роботи за сумісництвом. 

Так, постановою Підволочиського районного суду Тернопільської області від 

03.03.2012 року (справа № 3/1912/87/12) притягнутий до адміністративної відповідаль-

ності за ч. 1 ст. 172-4 КУАП майстер лісу Скалатського лісництва ДП «Тернопільський 

лісгосп» гр-н А. Вказана особа визнана судом суб’єктом відповідальності за корупційні 

правопорушення згідно з п. «ж» п. 1 частини першої ст. 4 Закону про корупцію, оскільки 

на підставі Постанови КМУ № 976 від 16.09.2009 року відноситься до державної лісо-

вої охорони, яка є правоохоронним органом. Згідно з судовим рішенням, вказана особа з 

05.09.2002 року перебувала на посаді лісника (майстра лісу), одночасно обіймала поса-

ду директора колективного міжгосподарського дитячого оздоровчого закладу «Весел-

ка», де працювала за сумісництвом. У період дії Закону про корупцію з липня 2011 року 

по січень 2012 року, гр-н А. на посаді директора дитячого садка отримав заробітної 

плати на суму 5923 грн. Суд визнав у його діях порушення спеціального обмеження, що 
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передбачене п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про корупцію, наклавши на гр-на А. штраф у розмірі 

1700 грн з конфіскацією у дохід держави винагороди від роботи за сумісництвом у роз-

мірі 5923 грн.

Крім того, правоохоронними органами виявлялись факти входження керівництва 

державних лісогосподарських підприємств до складу засновників правління госпо-

дарюючих суб’єктів. 

Зокрема, постановою Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від 

07.06.2013 року (справа № 484/2567/13-п р) притягнутий до адміністративної відпо-

відальності за ч. 2 ст. 172-4 КУпАП директор ДП «Врадіївське лісове господарство» 

гр-н А., якого суд відніс до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення 

відповідно до п. «ж» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії ко-

рупції» як посадову особу правоохоронного органу – державної лісової охорони. Останній 

з 10.05.2007 р. до першого півріччя 2013 року входив як співзасновник до складу органу 

управління приватного підприємства «ДМПЛ», яке мало на меті одержання прибутку, 

у зв’язку з чим скоїв адміністративне корупційне правопорушення, передбачене п. 2 ч. 

1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Постановою Апе-

ляційного суду Миколаївської області від 23.07.2013 року апеляцію директора підприєм-

ства залишено без задоволення, а постанову Первомайського міськрайонного суду від 

07.06.2013 року – без змін. 

Звертаємо увагу, що адміністративна відповідальність за корупційне правопорушен-

ня за ч. 1 ст. 172-4 КУАП настає також у випадках заняття будь-якою оплачуваною 

діяльністю посадовцями державних органів, які перелічені у п. 1 частини першої ст. 4 

Закону про корупцію. Причому для кваліфікації таких діянь не обов’язкова держав-

на реєстрація підприємницької діяльності, а достатньо встановити факт виконання 

оплачуваних робіт чи послуг з боку посадової особи. 

Так, постановою Перечинського районного суду Закарпатської області від 04.03.2013 

року (справа №  304/230/13-ц) притягнутий до адміністративної відповідальності 

майстер лісу обходу № 17 філії «Перечинське ЛАГ» державного підприємства «Закар-

патське обласне управління лісогосподарських агропромислових господарств», який, 

будучи згідно з посадовою інструкцією службовою особою, уповноваженою на виконання 

функцій держави, наділеною повноваженнями щодо здійснення контролю за правиль-

ністю лісокористування, охороною і захистом лісу, та суб’єктом відповідальності за 

корупційне правопорушення, передбаченим ст. 4 ч. 1 п. 1 п. п. «ж» Закону України «Про 

засади запобігання та протидії корупції», в період з 01 серпня по 31 грудня 2012 року 

порушив спеціальне обмеження щодо заняття іншою оплачуваною діяльністю, а саме 

відповідно до договору перевезення вантажу від 01 серпня 2012 року між ним та філією 

«Перечинське ЛАГ» надавав послуги з перевезення, за які отримав матеріальну вина-

городу в розмірі 2036 грн. 

Зауважимо, що у наведеному прикладі майстер лісу агролісгоспу визнаний судом 

суб’єктом відповідальності на підставі п. «ж» пункту 1 частини першої ст. 4 Закону 

про корупцію. Із такою кваліфікацією не можна погодитись, оскільки посада остан-

нього не входить до складу державної лісової охорони, отже, немає підстав визна-

вати його представником правоохоронного органу, а звідси – і посадовцем держав-

ного органу. 
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Навіть фіксуються спроби правоохоронних органів притягнення до відповідальності 

за вказаною статтею з формальних підстав, без врахування суспільної небезпеки 

вчинених діянь. Приміром, постановою Ленінського районного суду м. Полтава від 

07.05.2013 року закрито провадження стосовно завідувача сектору мисливського госпо-

дарства Полтавського ОУЛМГ гр-на А. та звільнено останнього від адмінвідповідаль-

ності за ст. 172-4 КУпАП. Працівниками УБСУ в Полтавській області щодо вказаної 

особи складений протокол, де поставлено у провину те, що посадовець ОУЛМГ, як дер-

жавний службовець 10-го рангу 5-ої категорії, порушив обмеження, передбачені ст. 7 

Закону про корупцію: займався іншою оплачуваною діяльністю – у період з 01.01.2012 року 

по 27.03.2012 року брав участь у проведенні заходів мисливського собаківництва як екс-

перт, за що отримав неправомірну вигоду у формі грошових коштів у розмірі 2275 грн. 

Не погодившись із правоохоронцями, суд зазначив, що відповідна експертна діяльність 

гр-на А. охоплюється сферою його професійних обов’язків із розвитку та вдосконален-

ня мисливського собаківництва, проводилася у вихідні дні з разовою оплатою праці, а 

тому не завдає шкоди інтересам держави. Тому судом зроблений висновок про відсут-

ність у діях посадовця складу корупційного правопорушення. 

Закон про корупцію (ст. 7) встановив обмеження на заняття підприємницькою та 

іншою оплачуваною діяльністю для посадових осіб – державних службовців та поса-

довців органів місцевого самоврядування. Водночас ані трудове, ані антикорупційне 

законодавство не забороняє займатись підприємництвом або працювати за сумісни-

цтвом працівникам лісгоспів, що не є посадовими особами: пожежним бійцям, бух-

галтерам, економістам, юрисконсультам, технічному персоналу та ін. 

2.9 ДАРУНОК І ЧИМ ВІН ЗАГРОЖУЄ? 

Одним з нововведень Закону про корупцію стало запровадження досить незвичних 

для українського суспільства обмежень та заборон на приймання дарунків публічни-

ми службовцями (ст. 8). Дарунки здебільшого є проявами побутової корупції, адже 

вони дуже часто є хабарами, що даються посадовцям під різним виглядом. 

Зауважимо, що в Законі про корупцію йдеться про пожертви та дарунки, однак вони 

мають дещо різний зміст. До предметів дарунків/пожертв за цивільним законодав-

ством відносять нерухоме та рухоме майно. Згідно із законом, під дарунком розу-

міється безоплатна передача фізичною або юридичною особою майна у власність 

іншій особі (ст. 718 Цивільного кодексу України). Пожертва – це той самий дарунок 

майна, рухомих/нерухомих речей фізичним чи юридичним особам, однак такий, що 

передається для досягнення певної, наперед обумовленої мети (ст. 729 Цивільного 

кодексу України).

При передачі дарунку той, хто його дарує, позбавлений права контролювати, яким 

чином буде використаний дарунок. При пожертві той, хто передає дарунок, має пра-

во перевіряти, на які цілі використане передане ним майно (частина 1 ст. 730 ЦКУ).
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Увага!
Положення Цивільного кодексу України стосовно договору дарування і пожер-

тви (статті 717–730) не можуть застосовуватись до відносин, які регулю-

ються Законом про корупцію. Так, цивільно-правовий правочин дарування не 

може встановлювати обов’язку вчинення на користь дарувальника будь-якої 

дії майнового чи немайнового характеру (частина 2 ст.  717 ЦКУ), а заборо-

нені дарунки особам передаються саме з метою вчинення діянь, ухвалення 

рішень в інтересах дарувальника. 

Пожертвувач у цивільних відносинах має право контролювати використання 

пожертви (частина 1 ст. 730 ЦКУ). Цього він фактично позбавлений у відно-

синах з представниками влади, які отримують пожертви. 

Вимоги закону щодо отримання дарунків поширюються на всіх посадових осіб дер-

жавних лісогосподарських підприємств, установ та організацій. Зокрема, ці обме-

ження передбачені для суб’єктів відповідальності, що зазначені у пункті 1 та під-

пунктах «а», «б» пункту 2 частини 1 ст. 4 Закону про корупцію, до яких відносяться: 

1) державні службовці та посадові особи інших державних органів (пункт 1 ча-

стини першої ст. 4 Закону про корупцію);

2) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 

1 частини першої ст. 4 Закону про корупцію (п.п. «а» пункту 2 частини першої 

ст. 4 Закону про корупцію);

3) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого са-

моврядування, але надають публічні послуги (п.п. «б» пункту 2 частини першої 

ст. 4 Закону про корупцію).

Заборони на одержання дарунків

Посадовцям забороняється одержувати дарунки за таких умов: 

1) за ухвалення рішень, вчинення дії чи бездіяльності в інтересах дарувальника;

2) за посередництво при сприянні в ухваленні рішень, вчиненні дій чи безді-

яльності іншими посадовими особами та органами влади в інтересах дару-

вальника;

3) від осіб, які перебувають у підпорядкуванні.

Ці заборони є абсолютними, тобто вони в жодному разі не повинні порушу-

ватись.

Іншими словами, вказані посадові особи не мають права одержувати за виконання 

покладених на них службових обов’язків будь-яку іншу винагороду, ніж передбаче-

на законодавством про оплату праці. У лісовому секторі це означає, що посадовцям 

забороняється одержувати будь-які матеріальні цінності за видання довідок, ліцензій 

на добування мисливських тварин, карток обліку добутої дичини, лісових квитків, 

укладення договорів на поставку деревини тощо.

 На відміну від обмежень щодо роботи близьких осіб, закон не вимагає, щоб підпо-

рядкування між дарувальником-службовцем і обдарованим було безпосереднім. Це 
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значить, що підлеглим взагалі заборонено робити подарунки будь-кому із керівників 

органу державної влади чи державного підприємства, де вони працюють. 

Звертаємо увагу, що мета дарунку у таких ситуаціях не має значення, як і не має значен-

ня їх вартість. По суті, забороняється будь-яке отримання майна від громадян та пред-

ставників юридичних осіб за виконання покладених на них обов’язків. На практиці це 

означає, що посадовцю державного органу тепер забороняється приймати від грома-

дян подяки за видання, наприклад, довідки. Також керівник, навіть на свій день народ-

ження, не має права приймати дарунки від підлеглих, навіть якщо це дрібні сувеніри. 

Тим більше забороняються «внутрівідомчі» подарунки, що надаються підлеглими ке-

рівникам з метою сприяння у прийманні звітів, підписанні необхідних документів тощо. 

Стаття 16 Закону України «Про правила етичної поведінки» чітко визначає алгоритм 

дій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, у разі надходження про-

позицій щодо прийняття дарунка (пожертви). Якщо особа, уповноважена на вико-

нання функцій держави або місцевого самоврядування, виявила у своєму службово-

му приміщенні чи переданий їй в інший спосіб дарунок (пожертву), вона зобов’язана 

невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей 

факт свого безпосереднього керівника. Про виявлення дарунка (пожертви) або не-

правомірної вигоди складається акт, який підписується цією службовою особою та її 

керівником. Забороняється приймати дарунки при використанні їх у подальшому як 

доказів. Положення згаданої статті не поширюються на випадки одержання дарунка 

(пожертви) за наявності обставин, передбачених частиною другою ст. 8 Закону Укра-

їни «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Додамо, що ці заборони за жодних обставин не можуть порушуватись. В іншому 

випадку це тягне за собою адміністративну відповідальність за частиною 2 ст. 172-5 

КУАП. 

Приміром, постановою Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 

27.10.2011 року (справа № 3/3790/11) гр-нку А. визнано винною у вчиненні корупційного 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-5 КУпАП, оскільки вона, 

займаючи посаду заступника начальника відділу Держкомзему Жмеринського району Він-

ницької області і будучи службовцем 6-ої категорії 12-го рангу, порушила вимоги п. 1 ч. 1 

ст. 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», 03.08.2011 року одер-

жала дарунок від заступника директора одного із місцевих ПАТ гр-на Б. у вигляді пляшки 

віскі та коробки цукерок на загальну суму 935 гривень 68 копійок за надання вказівки про 

підготовку та підписання актів прийому-передачі з протоколом перевірки представнику 

ПАТ – заступнику директора гр-ну В., тобто вчинила дії в інтересах дарувальника.

Обмеження на одержання дарунків 

Водночас закон дозволяє посадовцям одержувати дарунки і пожертви, при цьому 

дотримуючись кількох обмежень:

1. Отримання дарунків має відповідати загальновизнаним уявленням про гостин-

ність. Такі уявлення є оціночною категорією, що залежить від культури певного 

регіону чи суспільної групи. Тому посадовець у кожному конкретному випадку має 

сам вирішувати, чи адекватний подарований предмет обстановці гостинності. Якщо 
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наданий дарунок відверто свідчить про спробу підкупу, особа повинна від нього від-

мовитись. Виходячи з вимог цивільного законодавства (ст. 722 ЦКУ), формою такої 

відмови повинно бути прилюдне оголошення про це під час передачі. 

Питання про прояви гостинності було конкретизовано у роз’ясненні Міністерства 

юстиції України від 28 липня 2011 року. Зокрема, цей документ роз’яснює, що «до да-

рунків, що дозволятимуться приймати публічними службовцями, можуть бути відне-

сені і ділові дарунки (сувеніри), і прояви гостинності (запрошення на каву або вечерю) у 

скромних масштабах, які широко використовуються для налагодження добрих ділових 

відношень і зміцнення робочих стосунків. Однак умовами прийняття таких подарунків 

та проявів гостинності є знову ж таки те, що такі подарунки та прояви гостинності 

не будуть постійними, не впливатимуть на прийняття публічними службовцями рі-

шень або не створюватимуть враження, що це може впливати на їхні рішення». 

2. Отримання дарунків не повинно порушувати зазначених заборон (тобто прий-

няття дарунків не пов’язане з ухваленням рішень на користь дарувальників, а також 

дарунок не приймається від підлеглого). 

3. Вартість дарунків не перевищує 50% мінімальної заробітної плати, встановленої 

на день прийняття дарунка (пожертви), отриманих одноразово, а сукупна вартість 

таких дарунків, отриманих з одного джерела протягом одного року, – однієї міні-

мальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. 

Для довідки!
Розмір мінімальної заробітної плати щорічно встановлюється Законом Укра-

їни про Державний бюджет на кожен рік. Наприклад, ст. 8 Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2014 рік» передбачено, що мінімальна 

заробітна становитиме: з 1 січня – 1218 гривень; з 1 липня – 1250 гривень, з 

1 жовтня – 1301 гривня.

Тобто, станом на червень 2014 року вартість дарунку, дозволеного до да-

рування, не повинна перевищувати 609 грн, з липня по вересень – 625 грн, з 

жовтня по грудень – 650 грн 50 коп. 

(Примітка: радше за все розмір мінімальної заробітної плати з прийняттям 

чергових законів про державний бюджет буде збільшуватись. Тому вартість 

дозволених дарунків зростатиме). 

Обмеження на прийняття дарунків повинні застосовуватись одночасно. Це вимагає 

від посадовця приймати рішення про можливість одержання подарунка у кожно-

му конкретному випадку. При цьому їх одержання від різних осіб не повинно бути 

пов’язаним з ухваленням рішень, вчиненням дій чи бездіяльністю в інтересах дару-

вальника. Якщо подарунок був прийнятий за таких обставин, то винна особа притя-

гується до відповідальності за частиною 1 ст. 172-5 КУАП. 

Винятки з обмежень на одержання дарунків: 

Запроваджені обмеження щодо прийняття дарунків мають певні винятки, а саме: 

1) коли подарунок приймається від близьких осіб. 
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Це значить, що публічний посадовець має право приймати будь-які дарунки без 

обмеження кількості та незалежно від їх вартості тільки від своїх родичів, перелік 

яких наданий законом. Зокрема, близькими особами Закон про корупцію (ст. 1) визнає 

чоловіка, дружину, батька, матір, вітчима, мачуху, сина, дочку, пасинка, падчерку, 

рідного брата, рідну сестру, діда, бабу, прадіда, прабабу, онука, онучку, правнука, 

правнучку, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, осіб, які пере-

бувають під опікою або піклуванням, а також осіб, які спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у ча-

стині першій ст. 4 цього Закону, в тому числі особи, які спільно проживають, але не 

перебувають у шлюбі.

2) коли дарунок (пожертва) отримується як загальнодоступна знижка на товари, 

послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Отримання особою знижки на товари і послуги, виграшу, призу, премії або бонусу 

може виступати одним із способів приховування корупційних схем (наприклад, ви-

граш службовцем автомобіля чи квартири за наслідками фіктивного розіграшу). Для 

уникнення подібних ситуацій законодавець передбачив, що такі акційні пропозиції 

повинні бути загальнодоступними, тобто:

 ▪ умови проведення акцій мають бути оголошені через засоби масової інфор-

мації чи іншим способом, який забезпечить повноцінне інформування громад-

ськості;

 ▪ учасником акції може бути будь-яка особа. 

Ці винятки обумовлені тим, що службові обмеження для публічних посадовців при 

проходженні державної служби на державних чи комунальних підприємствах по-

винні мати адекватні межі втручання у приватне життя. Перебування на службі не 

має бути перешкодою в отриманні подарунків від своїх родичів (наприклад, під час 

привітання з днем народження, одруження, народження дитини тощо) або участі у 

розіграші призів. 

Крім того, закон відокремлює дарунки, що передаються не особисто посадовцям, 

а державі, територіальній громаді, державним чи комунальним установам і органі-

заціям. Йдеться про дарунки під час офіційних заходів, візитів іноземних делега-

цій тощо. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року 

№ 1337, такі подарунки повинні через 3 робочі дні після їх отримання передаватись 

державному органу, установі, організації. Порушення цього терміну може тягнути 

юридичну відповідальність. 

2.10 БЛИЗЬКІ ОСОБИ СЛУЖБОВЦІВ І ПОВ’ЯЗАНІ З ЦИМ 
ОБМЕЖЕННЯ

Фахівці виділяють так звану «м’яку» корупцію, що полягає в одержанні будь-якої ви-

годи немайнового характеру від використання своєї посади, в тому числі  при доборі 

кадрів на публічну службу. 

До таких «м’яких» зловживань відносяться:

 ▪ непотизм (або фаворитизм, кронізм, сімейність) – надання переваг при пра-

цевлаштуванні на державні посади своїм родичам та друзям, без врахування 



72

їхніх професійних якостей. Крім того, такі переваги можуть надаватись за 

принципом земляцтва. Наприклад, призначений керівник державного органу 

з іншого регіону працевлаштовує на підпорядковані посади виключно своїх 

земляків, незважаючи на їхню некомпетентність;

 ▪ протекціонізм – незаконне сприяння керівниками влади у просуванні по служ-

бі певних посадовців; 

 ▪ клановість – призначення та просування на керівні державні посади людей, що 

належать до одного клану – монопольної або домінуючої групи, що забезпе-

чують вигідні для себе умови на шкоду державним інтересам, інтересам кон-

курентів чи третіх осіб. Як правило, для досягнення політичних, соціальних, 

економічних цілей клани об’єднуються навколо одного лідера, за принципом 

територіальної належності, релігійних переконань, причетності до певної фі-

нансово-промислової групи тощо.

 ▪ місництво – порядок заміщення посад залежно від знатності роду і від того, які 

посади займали батьки. Місництво є різновидом клановості. 

При призначенні на посади за переліченими принципами «своїх» людей, котрі не ма-

ють належного освітнього чи професійного рівня, знижується загальна ефективність 

діяльності державного апарату, зростає рівень зловживань, падає довіра населення 

до роботи таких структур. Фактично стає неможливим зайняти ту або іншу посаду, 

виходячи лише з особистих якостей кандидата, адже вирішальним чинником стає 

плата за призначення, родинні чи дружні зв’язки з керівниками вищого рівня, іншими 

впливовими посадовцями.

Чинне антикорупційне законодавство забороняє неправомірно сприяти при при-

значенні на посади за умови прийняття неправомірної вигоди або обіцянки такої 

вигоди. Обмеження при зайнятті посад закон встановлює для близьких осіб. Його 

основною метою є уникнення сімейності в державних органах. Загальновідомо, що 

для корупції необхідна довіра учасників, щоб інформація про протизаконний акт не 

виходила за рамки вузького кола осіб. Краще за все створюють кругову поруку сі-

мейні або споріднені зв’язки. 

Нагадаємо, що згідно зі ст. 1 Закону про корупцію, близькі особи це:

 ▪ чоловік, дружина,

 ▪ батько, мати, 

 ▪ вітчим, мачуха, 

 ▪ син, дочка, пасинок, падчерка, 

 ▪ рідний брат, рідна сестра, 

 ▪ дід, баба, прадід, прабаба,

 ▪ онук, онучка, правнук, правнучка,

 ▪ усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник,

 ▪ особа, яка перебуває під опікою або піклуванням,

 ▪ особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні 

права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій ст. 4 цього Закону, 

 ▪ в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Закон про корупцію (ст. 9) передбачає кілька обмежень для державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування і посадових осіб державних, комунальних 

підприємств, установ та організацій.
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До таких обмежень закон відносить:

1) заборону брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду 
питань щодо призначення на посаду близьких осіб;

Звертаємо увагу, що йдеться лише про ті колегіальні органи, які можуть приймати 

рішення, що породжують правові наслідки для окремих осіб чи невизначеного кола 

осіб (зокрема – щодо призначення на посади). У багатьох випадках робота таких 

колегій (комісій), що створюються при державних органах влади, носить консульта-

тивно-дорадчий характер і не має безпосереднього впливу на прийняття правового 

рішення. Їх діяльність лише створює певні передумови такого прийняття.

Відповідно до п. 3.6 Наказу Головдержслужби №  214 від 04.08.2010 року, у разі 

якщо неучасть державного службовця, у якого виник конфлікт інтересів і який вхо-

дить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до 

втрати повноважень цим органом, участь такого державного службовця у прийнятті 

рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем.

2) заборону у будь-який інший спосіб впливати на прийняття рішення 
щодо призначення на посаду близьких осіб;

Така заборона стосується будь-яких форм впливу: як письмових вказівок, так і усних 

прохань, які можуть надходити на адресу посадових осіб, які уповноважені прийма-

ти кадрові рішення. 

3) обов’язок письмово повідомити керівництво органу, на посаду в якому 
вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких осіб;

Після отримання письмового повідомлення керівник органу чи підприємства, в яко-

му відбувається призначення на посаду, зобов’язаний узяти під свій особистий кон-

троль таку ситуацію, щоб унеможливити у майбутньому корупційні прояви, та вжити 

всіх можливих заходів щодо їх усунення. 

Звертаємо увагу, що перебування у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб 

створює ситуацію конфлікту інтересів, оскільки виникає суперечність між особисти-

ми інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наяв-

ність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, 

вчинення дій чи бездіяльності, під час виконання наданих їй службових повнова-

жень. Питання врегулювання конфлікту інтересів детально розглядається у розділі 

2.6 цього видання. 

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону про корупцію, особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах «а», 

«б» пункту 2 частини першої ст. 4 цього Закону, зобов’язані вживати заходів щодо 

недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також невід-

кладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність 

конфлікту інтересів. 

Ще раз звертаємо увагу, що неповідомлення безпосереднього керівника про кон-

флікт інтересів має наслідком притягнення посадовця до адміністративної відпові-

дальності, передбаченої ст. 172-7 КУАП, що тягне за собою накладення штрафу у 

розмірі від 170 до 2250 грн. Судова практика, що склалась у цій категорії справ, свід-
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чить, що притягнення посадовців за вказаною статтею іноді буває пов’язане із ви-

падками спільної праці родичів у межах одного державного органу чи підприємства. 

Так, постановою Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 

19.03.2013 року (справа № 235/470/13-п) притягнута до адміністративної відповідаль-

ності за вчинення корупційного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП, ди-

ректор ДП «Красноармійське лісове господарство» гр-ка А., яка, як посадова особа 

юридичної особи публічного права, що одержує заробітну плату за рахунок державно-

го бюджету, перебуваючи на займаній посаді директора в період з 01.08.2011 року по 

22.01.2013 року згідно з укладеним контрактом, знаючи про те, що згідно зі ст. 9 Зако-

ну України «Про засади запобігання і протидії корупції» заборонено мати в своєму без-

посередньому підпорядкуванні близьких їм осіб, не вжила дієвих заходів та не прийняла 

рішень щодо переведення на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування, 

або звільнення підлеглої близької особи, порушуючи вимоги ч. 1 ст. 9, ч 1, ч. 2 ст. 14 

Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», не повідомила безпосеред-

ньому керівництву – керівнику Донецького обласного управління лісового та мислив-

ського господарства про існуючий у неї конфлікт інтересів, чим порушила спеціальні 

обмеження, спрямовані на запобігання і протидію корупції. 

4) заборону мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб або 
бути безпосередньо підпорядкованими близьким особам;

Керівник державного підприємства, органу, установи в обов’язковому порядку по-

винен стежити, щоб при переведенні чи призначенні підлеглих близьких працівни-

ків, не виникало ситуації з їх безпосереднім підпорядкуванням. 

5) обов’язок відповідних осіб та близьких їм осіб вжити заходів щодо усу-
нення ситуації безпосереднього підпорядкування у 15-денний термін;

Якщо склалась ситуація безпосереднього підпорядкування між підлеглими, то ке-

рівник зобов’язаний простежити, щоб ці близькі особи протягом 15 діб усунули це 

порушення самостійно. 

Поняття «відповідні особи» та «близькі особи», що вживаються у контексті ч. 2 ст. 

9 Закону про корупцію, можна вважати тотожними у зв’язку з тим, що частина 1 цієї 

ж статті передбачає взаємний характер такого підпорядкування. З її змісту можна 

зрозуміти, що всі особи (як ті, що мають у підпорядкуванні підлеглих, так і ті, що 

підпорядковуються) повинні припинити ситуацію підпорядкування. Однак у законі 

не визначено, які саме «відповідні» заходи мають бути вжиті та яким чином можна 

вирішити таку ситуацію. 

Очевидно, що за ініціативою однієї із сторін необхідно або перевестись на іншу по-

саду, або за власним бажанням звільнитись з державного органу чи підприємства. 

6) якщо порушення вказаної вимоги у зазначений строк не було добро-
вільно усунуто, закон запроваджує обов’язок протягом одного місяця з 
моменту виникнення ситуації безпосереднього підпорядкування:
 ▫ у встановленому порядку перевести на іншу посаду таку особу, щоб ви-

ключити ситуацію безпосереднього підпорядкування, або, у разі неможли-

вості переведення, звільнити таку особу з займаної посади. 
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На цьому етапі керівнику слід бути уважним, адже відповідальність за дії підлеглих 

осіб переходить до нього. Якщо підпорядковані близькі особи протягом 15-денного 

терміну з дня виникнення ситуації безпосереднього підпорядкування не розібрались 

між собою щодо усунення цього порушення, закон зобов’язує керівника одноосо-

бово протягом місяця перевести або звільнити одну із осіб з займаної посади. 

Мається на увазі переведення однієї із близьких осіб на іншу вакантну посаду на 

цьому підприємстві, установі та організації, яке виключить ситуацію підпорядкування 

(ст. ст. 32–34 КЗпП України). Для переведення потрібно отримати згоду посадовця 

на таке переміщення. Ініціатором переведення працівника на іншу роботу тут буде 

керівник або уповноважений ним орган. При цьому державний орган чи підприєм-

ство не зобов’язані створювати нове робоче місце або вводити додаткову посаду 

для подальшого переведення на нього відповідної особи на виконання вимог анти-

корупційного закону.

Якщо ж перевести на іншу посаду службовця неможливо, то трудове законодавство 

передбачає декілька можливих процедур звільнення близьких осіб для усунення си-

туації безпосереднього підпорядкування, серед яких:

 ▪ звільнення з роботи однієї із близьких осіб в порядку переведення за визначе-

ною законом процедурою на інше підприємство, установу та організацію, внас-

лідок чого буде усунуто ситуацію підпорядкування (п. 5 ст. 36 КЗпП України);

 ▪ звільнення однієї із близьких осіб за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України);

 ▪ звільнення однієї із близьких осіб за власним бажанням (ст. ст. 38, 39 КЗпП 

України); 

 ▪ звільнення підлеглого працівника, який є близькою особою своєму керівнико-

ві з підстав, передбачених п. 4 частини 1 ст. 41 КЗпП України: «Перебування 

всупереч вимогам Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” 

у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи». Розірвання трудового 

договору проводиться у випадку, якщо неможливо перевести працівника за 

його згодою на іншу роботу. Відповідна підстава розірвання трудового дого-

вору була внесена Законом України «Про внесення змін в деякі законодавчі 

акти України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» від 17.05.2012 року № 4711-VI.

Аналогічна вимога передбачена в абзаці 3 ч. 2 ст. 9 Закону про корупцію, за якою, у 

разі неможливості переведення, особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає 

звільненню із займаної посади. 

Отже, у випадку відмови посадовця, який перебуває у підпорядкуванні, від 

переведення на іншу посаду, або за відсутності в державному органі чи під-

приємстві вакантної посади, особа підлягає звільненню (по закінченню вста-

новленого ч. 2 ст. 9 Закону про корупцію п’ятнадцятиденного терміну та 

подальшого місячного терміну) із займаної посади на підставі п. 1 ст. 41 КЗпП 

України. 

Попереджаємо, що у разі приховування керівником факту безпосереднього підпо-

рядкування близьких осіб настане відповідальність як безпосереднього порушника 
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обмежень вимог Закону про корупцію (який своєчасно письмово не повідомив про 

конфлікт інтересів свого керівника), так і керівника, який знав про вчинене коруп-

ційне правопорушення, але не вжив заходів щодо його припинення та не повідомив 

спеціально уповноважений правоохоронний орган. 

Зауважимо, що у науці адміністративного права виділяють декілька видів підпоряд-

кування: загальне, пряме, безпосереднє, оперативне. 

Загальне підпорядкування полягає в тому, що повноваження керівництва вищого ор-

гану не зосереджено на конкретних питаннях керівництва підпорядкованими йому 

об’єктами. Загальне керівництво реалізують шляхом встановлення правил діяльно-

сті, ї ї координації, проведення контролю (нагляду). Таке підпорядкування означає 

фактичну підвідомчість керівництва об’єкта суб’єкту. Таким прикладом можуть бути 

відносини між міністерством, агентством, управлінням і промисловим підприємством, 

що відноситься до сфери їх управління, при здійсненні господарської діяльності. 

Пряме підпорядкування означає опосередковані відносини між керівником та під-

леглим, вищими і нижчими органами. Таке підпорядкування тісно пов’язане з безпо-

середнім і випливає із нього. 

Безпосереднє підпорядкування обумовлене значними організаційно-правовими 

зв’язками, відсутністю проміжних ланок між керівником та підлеглим, наявністю пря-

мих повноважень керівного впливу на підлеглих осіб.

Оперативне підпорядкування означає юридичну залежність одного суб’єкта управ-

ління від іншого тільки щодо конкретних питань і непідпорядкованість йому в інших 

сферах повноважень. 

Найбільше уваги Закон про корупцію приділяє питанням безпосереднього підпоряд-

кування близьких осіб. Заборонене саме безпосереднє підпорядкування, визна-

чення якого надається у Законі про корупцію.

Увага !
Безпосереднє підпорядкування – відносини прямої організаційної або пра-

вової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення 

(участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, за-

стосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, 

контролю за їх виконанням.

(ст. 1 Закону про корупцію)

Під безпосереднім начальником розуміють найближчого за посадою до підлегло-

го прямого начальника (приміром, головний лісничий – директор лісгоспу). Для 

економіста відділу безпосереднім керівником вважається не начальник управління 

(директор підприємства), а керівник відділу, де він працює. Прямими керівниками 

для нього будуть начальник департаменту, якому підпорядкований відділ, заступник 

начальника з фінансової роботи та сам начальник управління. Відтак, прямим началь-

ником для підлеглого є начальник, який має право втручатися в його законну діяль-

ність, віддавати накази та вказівки, зокрема – через безпосереднього начальника. 
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Про це має бути вказано у нормативних актах, службових інструкціях або посадових 

обов’язках. 

Однак, виходячи з наведеного поняття, безпосередність підпорядкування у прийня-

тому Законі є значно ширшим визначенням, оскільки передбачає не тільки органі-

заційну, а й правову залежність підлеглого від керівника. Зокрема, така залежність 

проявляється у вирішенні чи участі у вирішенні призначення на посаду, звільнення, 

застосування заохочень та стягнень, надання вказівок. 

Як зауважує відомий дослідник М.І. Хавронюк, «при цьому найближчий керівник 

може не мати дисциплінарної влади щодо працівника, а лише надавати йому вка-

зівки і доручення, контролювати їх виконання. Натомість вищий керівник може не 

втручатися у виконання працівником його безпосередніх службових обов’язків, а лише 

вирішувати питання про звільнення з роботи, застосування заохочень і дисциплінар-

них стягнень». 

Наприклад, керівники державних підприємств, установ та організацій сфери управ-

ління Держлісагентства України, Мінагрополітики при призначенні на відповідні по-

сади на підставі пункту 6 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

повинні отримати погодження від голови районної/обласної адміністрації. Аналогічні 

умови для директорів держпідприємств визначені пунктом 5 «Положення про по-

рядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, 

при найманні на роботу», що затверджене Постановою КМУ № 203 від 19.03.1993 

року. Для директора лісгоспу це створює відносини подвійного підпорядкування 

із головою районної адміністрації та керівником центрального органу, з яким укла-

дений контракт. Також директор підприємства сфери управління Держлісагентства 

підпорядковується начальнику управління лісового господарства, оскільки останній 

погоджує його подання на призначення на посаду керівника.

Перелічені особи (голова районної адміністрації, начальник ОУЛМГ, голова Держ-

лісагентства, Мінагрополітики, керівники інших відповідних міністерств та відомств, 

які виступають підписантами контракту) після набрання чинності Закону про коруп-

цію не повинні бути близькими особами для директорів державних підприємств, 

установ та організацій лісового сектору, щодо яких вони ухвалювали/погоджували 

рішення про призначення на посаду.

Варто погодитись з М.І. Хавронюком, який зробив висновок, що «на відміну від ін-

ших законів України, у понятті «безпосереднє підпорядкування», як воно визначене у 

цьому Законі, прикметники «безпосередній» та «прямий» застосовано як синоніми».

Розглянемо цей висновок на прикладі економіста відділу. Вказаний працівник не 

може перебувати у підпорядкуванні не тільки у начальника відділу, який доводиться 

йому близькою особою, а ще й у начальника департаменту, заступника начальника 

з фінансової роботи та самого начальника управління, у разі якщо вони будуть йому 

родичами. З цього випливає, що начальник державного органу або державного/ко-

мунального підприємства не може приймати на роботу громадян, які є йому близь-

кими особами. При виникненні ситуації, коли у нього в підпорядкуванні опинився 

родич, начальник управління зобов’язаний вирішити питання про його переведення 

чи звільнення. 
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Закон допускає декілька винятків щодо обмежень у підпорядкуванні близьких осіб. 

У лісовому секторі такі винятки можуть стосуватися осіб, які працюють у сільських 

населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), гірських населених пунк-

тах, у галузі освіти, науки. Інші винятки можуть бути визначені лише законами. 

При цьому закон не забороняє родичам працювати на рівнозначних посадах, які не 

підпорядковуються одна одній, в одному органі державної влади, місцевого само-

врядування чи на підприємстві. Наприклад, чоловік та дружина можуть працювати 

на посадах керівника відділу лісового господарства та економіста у відділі економіки 

та фінансів ОУЛМГ. 

Закони «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

також містять обмеження, пов’язані з прийняттям на службу. Однак обмеження, пе-

редбачені цими законами, дещо відрізняються:

 ▪ переліком службових осіб. Закони про державну службу, про службу в органах 

місцевого самоврядування стосуються лише державних службовців і посадо-

вих осіб місцевого самоврядування. Закон про корупцію поширюється, крім 

того, на посадових осіб юридичних осіб публічного права (тобто державних 

та комунальних підприємств).

 ▪ дією обмежень. Закони про державну службу та про службу в органах місцево-

го самоврядування стосуються всіх посадових осіб місцевого самоврядування, 

незалежно від місця знаходження певного органу (це сільська місцевість чи 

гірський населений пункт). Однак Закон про корупцію не встановлює обме-

жень споріднення при призначенні на посади осіб, які працюють у сільських 

населених пунктах (крім тих, що є районними центрами) та в гірських населе-

них пунктах. 

2.11 СУМІСНА ПРАЦЯ РОДИЧІВ НА ДЕРЖАВНОМУ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ЩО ЗМІНИЛОСЬ 
ІЗ ПРИЙНЯТТЯМ ЗАКОНУ ПРО КОРУПЦІЮ?

У лісовій галузі поширені традиції сімейних династій, коли близькі родичі працюють 

на різних посадах в одному підприємстві. Наступність поколінь відіграє позитивну 

роль, допомагаючи досягати найкращих результатів у лісовій справі, передавати дос-

від і знання, забезпечуючи стабільність праці та життя сімей лісівників. Закон про 

корупцію вніс певні корективи щодо обмежень спільної роботи родичів на підпри-

ємствах лісового господарства. 

Згідно зі ст. 25-1 КЗпП на підприємствах, в установах, організаціях державної фор-

ми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодав-

ством. До набрання чинності Законом про корупцію основним нормативним актом, 

що врегульовував вказане питання, була Постанова Ради Народних Комісарів УРСР 

«Про суміщення посад і службу родичів в установах, підприємствах і організаціях 

усуспільненого сектора» від 04.06.1933 року. Цей документ залишається чинним в 

Україні в частині, що не суперечить чинному законодавству. Враховуючи розвиток 

законодавства та форм власності, вважаємо, що його вимоги слід поширювати не 

тільки на державні, а й на підприємства комунальної форми власності. 
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Увага!
Забороняється спільна праця на одному і тому ж державному підпри-
ємстві, установі та організації осіб, які знаходяться у близькому спо-
ріднені.  До них віднесені батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, а 

також брати, сестри, батьки та діти подружжя. При цьому ці обмеження 
діють тільки у випадках, якщо праця таких осіб пов’язана з безпосе-
редньою підпорядкованістю або підконтрольністю одне одному.

(п. 16 Постанови Ради Народних Комісарів) 

Тому не дозволяється працювати на посадах директора та головного лісничого бать-

кові та сину; чоловік та дружина не можуть бути головним лісничим та лісничим (ою) 

на одному підприємстві тощо.

Однак для фахівців лісового господарства, які працюють у сільській місцевості, з цієї 

вимоги зроблений виняток. Зокрема, невідокремленими структурними підрозділами 

лісгоспів є лісництва, переважна більшість яких розташована у сільській місцевості. 

Це означає, що у лісництвах родичам дозволяється зайняття підконтрольних посад, 

що підпорядковуються одне одному. Приміром, в одному лісництві, що розташоване 

у селі, батько та син можуть працювати на посадах лісничого та помічника лісничого. 

 Як вже зазначалось, Закон про корупцію набрав чинності 01 липня 2011 року. Спо-

чатку його норми (п.п. «а» пункту 2 частини першої ст. 4 Закону про корупцію) роз-

межували посадовців державних/комунальних підприємств на тих, хто не отримує 

заробітну плату з державного/місцевого бюджету, і тих, хто фінансується суто із бю-

джетних джерел. Ці зміни щодо обмежень у спільній роботі близьких родичів дещо 

відрізнялись від вимог зазначеної Постанови Ради Народних комісарів, оскільки 

для посадовців державних та комунальних лісгоспів, які отримують заробітну пла-

ту за рахунок бюджету, обсяг обмежень був розширений. Однак внесені Законом 

№ 224 від 14.05.2013 року новації чітко визначили, що всі посадовці державних 
та комунальних підприємств не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні 

близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням 

повноважень близькими особами.

Виняток з правил зроблено тільки для працівників підприємств державної/комуналь-

ної власності, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними 

центрами), а також для тих, хто працює у гірській місцевості. 

Для визначення поняття «сільські населені пункти» слід звернутись до відповідного 

законодавства, а саме до «Положення про порядок вирішення питань адміністра-

тивно-територіального устрою Української РСР», затвердженого указом Президії 

Верховної Ради Української РСР від 12.03.1981 року, яке не суперечить розділу XV 

Перехідних положень Конституції України в частині визначення належності населе-

них пунктів до певного типу. Відповідно до вказаного нормативного акта, до міських 

населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного підпо-

рядкування і селища міського типу, до сільських – села і селища незалежно від 
їх адміністративної підпорядкованості.
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З цього випливає, що якщо юридична та фактична адреса держлісгоспу зареєстро-

вана на території сільського населеного пункту, і всі лісництва розташовані в селах, 

то відсутні обмеження на працю родичів у такому підприємстві. Якщо ж адмінпри-

міщення лісогосподарського підприємства розташоване у районному центрі, де і є 

його юридична адреса, тоді відповідні обмеження діятимуть щодо адмінперсоналу 

такого лісгоспу. Крім того, ці посадовці будуть обмежені у спільній роботі з праців-

никами лісництв. 

Виняток стосується керівників підприємств у ситуаціях, коли близькі особи перебу-

вають у відносинах безпосереднього підпорядкування і при цьому підпорядкована 

особа працює у сільській місцевості, а ї ї керівник працює у місті. У такому випадку 

має місце порушення обмеження з боку особи, яка є керівником, а тому така ситу-

ація потребує врегулювання  відповідно до вимог, передбачених антикорупційним 

законодавством. 

Перелік гірських населених пунктів наведено у додатку до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11серпня 1995 року № 647 відповідно до критеріїв, визначених 

у ст. 1 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

Звертаємо увагу, що у випадках невиконання встановленого законом обов’язку про 

повідомлення безпосереднього керівника про конфлікт інтересів, наприклад – про 

існування безпосереднього підпорядкування близьких родичів, закон передбачає 

адміністративну відповідальність за ст. 172-7 КУпАП. 

За вказаною категорією справ вже склалась судова практика, що стосується поса-

довців лісового господарства. Так, постановою Сніжнянського міського суду Доне-

цької області від 06.06.2012 року у справі № 0545/7327/2012 визнано винним лісничого 

Сніжнянського лісництва ДП «Торезьке лісове господарство» гр-на А. у вчиненні ад-

міністративного порушення, передбаченого ст. 172-7 КупАП, та накладено штраф 

у розмірі 170 грн. Вказана особа, одержуючи заробітну плату за рахунок державного 

бюджету, відносячись до посадових осіб, вказаних в п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону Укра-

їни «Про засади запобігання і протидії корупції» і відносно якої на підставі ст. 9 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлені обмеження щодо ро-

боти близьких осіб, достовірно знаючи, що в його безпосередньому підпорядковуванні 

знаходиться помічник лісничого Сніжнянського лісництва ДП «Торезьке лісове госпо-

дарство» гр-н Б. (переведений з Дмитрівського лісництва), який є його сином, тобто 

близькою особою, в період з 01.03.2012 року по червень 2012 року не виконав вимоги 

закону та не усунув обставини, які порушують цю норму закону. У зв’язку з чим у ліс-

ничого Сніжнянського лісництва ДП «Торезьке лісове господарство» гр-на А. виникла 

суперечність між особистими інтересами та його службовими повноваженнями, наяв-

ність якої могла вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, 

а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому службових 

повноважень, тобто виник конфлікт інтересів.

Варто зазначити, що у наведеній справі суд не акцентував увагу на неповідомленні 

лісничим свого керівника про наявність конфлікту інтересів.
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2.12 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ СЛУЖБОВЦІВ

Одним із засобів дотримання етики поведінки на публічній службі є періодичне за-

повнення посадовцями декларацій про свої доходи. Закон про корупцію значно роз-

ширив та деталізував перелік майна, фінансових зобов’язань, що повинні щорічно 

декларуватися посадовцями. 

Звичайно, ті, хто отримує хабарі та інші неправомірні вигоди, навряд чи вкажуть їх 

при заповненні декларацій. Однак сам факт фіксації фінансового стану недобросо-

вісних посадовців може бути використаний при проведенні перевірки їх майнових 

статків. Зокрема, в цих випадках матиме значення різниця між задекларованим і 

реальним майновим станом посадової особи. Тому фінансовий контроль щодо пу-

блічних посадовців потрібен насамперед для попередження корупційних проявів та 

підвищення прозорості влади. 

Згідно із Законом про корупцію, до заходів фінансового контролю належать:

1) подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру; 

2) оприлюднення відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, ви-

трати і зобов’язання фінансового характеру;

3) повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерези-

дента. 

Заходи фінансового контролю Закон про корупцію (ст. 12) встановлює для суб’єктів 

декларування, до яких відносяться: 

 ▪ державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, депутати міс-

цевих рад (особи, зазначені у пункті 1 частини першої ст. 4 Закону про коруп-

цію);

 ▪ посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 

1 частини першої цієї статті (особи, зазначені у пункті 1, п.п. «а» п. 2 частини 

першої ст. 4 Закону про корупцію). 

Як вже неодноразово наголошувалось, з 09 червня 2013 року до таких суб’єктів на-

лежать усі посадові особи державних, комунальних лісогосподарських підприємств, 

установ та організацій. Зазначені особи є суб’єктами декларування, а тому зобов’яза-

ні щорічно подавати декларацію з відомостями про:

 ▪ доходи;

 ▪ нерухоме майно; 

 ▪ транспортні засоби;

 ▪ вклади у банках, цінні папери та інші активи;

 ▪ фінансові зобов’язання.

Ці дані є об’єктами для звітування і наступної перевірки. Форма декларації про май-

но, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (назвемо її умовно – фі-
нансова або антикорупційна декларація) затверджена додатком до Закону про 

корупцію. У декларації чиновники повинні зазначити відомості про доходи не тільки 

щодо себе, а й про всіх членів сім’ї. 
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Членами сім’ї закон визнає:

 ▪ осіб, які перебувають у шлюбі;

 ▪ дітей (у тому числі – повнолітніх);

 ▪ батьків;

 ▪ осіб, які перебувають під опікою і піклуванням;

 ▪ осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права 

та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають 

у шлюбі. 

Примітно, що перелік членів сім’ї відрізняється від кола близьких осіб і не включає в 

себе рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків, усиновлювачів, усиновлених. 

Однак, якщо зазначені особи проживають разом із публічним службовцем (посадо-

вою особою державного/комунального підприємства), вони визнаються членами її 

сім’ї. Тоді відомості про них слід також відображати у декларації. 

У декларації зазначаються відомості станом на кінець звітного року. Достовірність 

внесених до декларації відомостей засвідчується підписом суб’єкта декларування та 

зазначенням дати її заповнення. Суб’єкт декларування має заповнити антикорупцій-

ну декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорно-

го кольору таким чином, щоб забезпечити вільне читання внесених відомостей. У 

разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк. 

Відповідно до внесених у 2013 році змін до антикорупційного закону, чиновники 

мають вказувати не тільки суми вкладів на банківських рахунках, а й установи банків 

(у тому числі – і за кордоном), де вони розміщені. Крім того, у декларації необхідно 

вказувати найменування підприємств, частками статутного капіталу якими володіють 

як суб’єкт декларування, так і члени його сім’ї. Очікується, що це зменшить виник-

нення корупційних схем, предметом яких є родинні зв’язки, а також легше буде ви-

явити конфлікт інтересів. 

Крім того, Закон зобов’язав посадовців декларувати не лише доходи, а й видатки. 

Щоправда, починаючи з 01 січня 2014 року, декларуванню підлягають суми, якщо їх 

витрачено за один раз (зокрема у вигляді вкладу/внеску) в розмірі понад 80 000 грн.

Термін подання декларації 
Декларація за минулий рік подається щорічно з 1 січня до 1 квітня, за місцем 

роботи посадової особи. 

Закон встановлює інші терміни звітування для посадовців, які перебувають у від-

пустці у зв’язку з вагітністю та пологами, доглядом за дитиною, через тимчасову не-

працездатність, перебування за межами України або під вартою. Вони зобов’язані 

подати звітні відомості за звітний рік до 31 грудня. Приватні особи, які не перебува-

ють на публічній службі, не зобов’язані подавати антикорупційні декларації. 

Згідно з п. 2 «Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначе-

них у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, 

та відомостей щодо відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента», 
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що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 16 від 11.01.2012 року, 

декларації подаються до кадрових підрозділів відповідних органів державної влади, 

державних підприємств, де зберігаються в особових справах. 

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону про корупцію, суб’єкти декларування, які звільняють-

ся 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 де-

клараціями. Відповідні зміни до вказаної статті набули чинності 09 червня 2013 року, 

однак станом на 01 січня 2014 року офіційних роз’яснень  з цього приводу  немає. 

На  нашу думку, це  означає, що з дати набрання чинності цими нормами всі поса-

довці державних та комунальних лісогосподарських підприємств, які звільняються з 

роботи (служби)  до 30 березня поточного року, повинні подавати дві декларації – 

за минулий рік (тобто повний календарний рік, який передує року звільнення) та  

за відповідний період роботи (служби) поточного року. Наприклад, якщо лісничий 

звільняється 01 лютого 2014 року, він зобов’язаний подати до відділу кадрів лісгоспу 

антикорупційну  декларацію за 2013 рік та декларацію за період з 01 січня по 01 лю-

того 2014 року включно.  Якщо посадова особа звільняється у період з 01 квітня 

по 31 грудня, то нею подається лише одна  декларація за поточний рік. Наприклад: 

наказ про звільнення майстра лісу виданий 01 липня 2014 року, у такому разі він зо-

бов’язаний подати  декларацію за період з 01 січня по 01 липня 2014 року. 

У ч. 1 ст. 12 Закону про корупцію також зазначається, що 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, ви-

значеними цим Законом. При тлумаченні наведеного положення закону виникають 

певні складнощі, оскільки у такому контексті залишається незрозумілим поняття 

«останнє місце роботи (служби)», особливо у випадках, коли особа протягом року 

працевлаштовувалась декілька разів або зареєструвалась приватним підприємцем.  

Приміром, жодних проблем не виникатиме у звільненої особи,  якщо місцем її ос-

танньої роботи (служби) був державний орган чи установа, підприємство державної 

або комунальної форми власності, орган місцевого самоврядування. Однак якщо 

місцем останньої роботи суб’єкта декларування було підприємство приватної форми 

власності, яке не зобов’язане законом зберігати  антикорупційні декларації, це ви-

кличе на практиці певні складнощі у застосуванні. Рекомендується у таких випадках  

декларації подавати за місцем останньої роботи чи служби, де обов’язковість їх  по-

дання та зберігання передбачена Постановою КМУ № 16 від 11.01.2012 року.

На нашу думку, враховуючи загальні терміни здачі декларації, за останнім місцем ро-

боти декларація за минулий рік повинна  подаватись протягом року з дати звільнен-

ня, але не пізніше 30 березня поточного року. 

Для роз’яснення згаданих вимог та з метою  упередження випадків несвоєчасного 

подання антикорупційних декларацій  рекомендуємо надавати під розпис особам, які 

звільняються з роботи (служби), письмові повідомлення з нагадуваннями про вико-

нання покладеного законом обов’язку.   
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Перевірка фактів своєчасності подання фінансових декларацій, їх логічного та 

арифметичного контролю, а також виявлення в них ознак конфлікту інтересів, згідно 

з частинами 6–10 ст. 12 Закону про корупцію, з 01 січня 2014 року покладається на 

уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції. Постановою 

КМУ № 706 від 04.09.2013 року керівників центральних органів виконавчої влади 

також зобов’язано забезпечити утворення (визначити) та функціонування уповно-

важених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції не тільки в 

державних органах, а й на державних підприємствах, що належать до сфери управ-

ління відповідних центральних органів виконавчої влади. Таким чином, до 01 січня 

2014 року на всіх державних підприємствах сфери управління Держлісагентства ма-

ють бути призначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції. 

Як вже зазначалось, подані декларації мають перевірятись у лісгоспах уповноваже-

ними особами з питань запобігання та виявлення корупції. Зокрема, перевірка факту 

своєчасності подання декларації здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів із 

дня, у який така декларація має бути подана.

Перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування здійс-

нюється протягом тридцяти днів із дня подання декларації і полягає у порівнянні 

службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими 

інтересами.

Логічний та арифметичний контроль декларації здійснюється протягом тридцяти 

днів із дня подання декларації у порядку, визначеному Міністерством доходів і зборів 

України 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 із дня отримання такого 

повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або ви-

правлену декларацію.

Для перевірки відомостей, зазначених у деклараціях, уповноважені підрозділи (осо-

би) наділяються правом робити запити до будь-яких державних органів, підпри-

ємств, установ, організацій незалежно від форми власності. У свою чергу суб’єкти, 

які отримали такий запит, з 01 січня 2014 року зобов’язані надати на нього відповідь 

не пізніше 10 робочих днів із дня його одержання. 

Нагадаємо, що до 09 червня 2013 року (дати набрання чинності Законом України 

№  224 від 14.05.2013 року) антикорупційне законодавство поширювало вимо-

ги щодо подання фінансової декларації тільки на посадовців держлісгоспів, які 

одержують заробітну плату за рахунок бюджету. 

У 2012 році Державне агентство лісових ресурсів України значно розширило коло 

таких осіб, зобов’язавши всіх посадових осіб усіх держлісгоспів подати фінансові 

декларації за попередній звітний рік. Зокрема, відповідно до листа Держлісагент-

ства України від 14.03.2012 за вих. № 10-10/1339-12, керівники органів управління, 

підприємств і організацій безпосереднього підпорядкування мали до 29 березня 

2012 року надати відділу кадрів Держлісагентства декларації керівників управлінь та 
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їх заступників, директорів держлісгоспів, керівників установ та організацій безпосе-

реднього підпорядкування. Декларації інших посадових осіб держлісгоспу повинні 

надаватись до відповідних кадрових підрозділів підприємств, установ та організацій 

сфери управління Держлісагентства. 

Однак прийнятий Закон № 224 від 14.05.2013 року зобов’язав усіх посадових 

осіб державних/комунальних підприємств, установ та організацій подавати 

фінансові декларації, починаючи з 2014 року.

Наголошуємо, що за неподання або несвоєчасне подання фінансової декларації за-

кон тягне адміністративну відповідальність, передбачену ч. 1 ст. 172-6 КУАП. Зо-

крема, факти притягнення до відповідальності посадовців держлісгоспів (державної 

лісової охорони) за згадане порушення були зафіксовані протягом 2012 року. Так, 

постановою Золочівського районного суду Львівської області від 14.05.2012 року ви-

знано винним лісничого Золочівського лісництва ДП «Золочівський лісгосп» гр-на А. у 

вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та накладено 

штраф у розмірі 170 грн. Згідно із судовим рішенням, лісничий Золочівського лісництва 

ДП «Золочівський лісгосп», працюючи на посаді з 18.05.2010 року, порушив встановлені 

ч. 1 ст. 12 Закону про корупцію обов’язки щодо подання фінансової декларації за 2011 

рік, а саме: до 20.04.2012 року не подав такої декларації за місцем своєї роботи, хоча 

зобов’язаний був її надати до 01.04.2012 року. 

У цій справі суд визнав лісничого держлісгоспу посадовою особою органу держав-

ної влади, тобто визнав суб’єктом відповідальності згідно з п.п. «ж» п. 1 ч.1 ст. 4 

Закону про корупцію. Як вже неодноразово наголошувалось у цій роботі, такі позиції 

судів є спірними, адже держлісохорона не є державним органом влади. 

Керівникам лісгоспів рекомендується тримати на особливому контролі дотримання 

підлеглими вимог антикорупційного законодавства щодо обов’язкового подання фі-

нансових декларацій у встановлені строки. Якщо підлеглі посадовці не виконали 

вказані вимоги у встановлений термін, їхні дії можуть містити ознаки корупційного 

правопорушення. Нагадаємо, що у такому випадку керівник державного органу/під-

приємства, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,  згідно 

з ч. 7 ст. 5 Закону про корупцію, зобов’язані вжити заходів щодо припинення такого 

порушення та негайно письмово повідомити про його вчинення органи прокурату-

ри, УБОЗ МВС або спецпідрозділи БКОЗ СБУ. 

Нехтування цим обов’язком для керівника або уповноваженої особи з питань запо-

бігання та виявлення корупції може тягнути за собою адміністративну відповідаль-

ність, передбачену ст. 172-9 КУпАП. Такий факт був зафіксований у Львівській об-

ласті у 2012 році. Головному лісничому одного із держлісгоспів судом інкриміновано те, 

що він, знаючи про неподання у встановлений строк фінансових декларацій підлеглими 

працівниками лісогосподарського відділу та працівниками державної лісової охорони 

всіх лісництв підприємства, не повідомив про це правоохоронні органи, а також сам не 

подав вказану декларацію. У судовому засіданні головний лісничий свою вину не визнав, 

обґрунтовуючи тим, що йому не було відомо про необхідність подання декларацій по-

садовцями держлісоохорони. На його переконання, держлісохорона не відноситься до 
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державних службовців, і він не знав про те, що норми Закону про корупцію в частині 

обов’язкової подачі фінансових декларацій на них поширюються. Незважаючи на це, 

суд визнав його винним у вчиненні двох адміністративних правопорушень – ст. 172-6 

КУпАП, ч. 1 ст. 172-9 КУпАП та наклав штраф у розмірі 850 грн. 

Нагадаємо, що вимоги про обов’язкове подання фінансових декларацій стосуються і 

всіх депутатів місцевих рад, серед яких, як відомо, є багато лісівників. У разі невико-

нання цієї вимоги бездіяльність суб’єкта декларування щодо неподання декларації тяг-

не за собою адміністративну відповідальність. Зокрема, постановою Великоберезнян-

ського районного суду Закарпатської області від 18.06.2013 року (справа № 298/704/13-п) 

притягнена до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 

ст. 172-6 КупАП, депутат Костринської сільської ради шостого скликання гр-ка А., 

яка займала посаду лісничого Костринського лісництва Великоберезнянського держ-

спецлісгоспу. Остання, була поінформована про необхідність подання декларації про 

доходи, майно, видатки і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, станом на 

29.05.2013 року, але  не подала декларацію ні за місцем роботи, ні в сільську раду, що було 

виявлено при перевірці співробітниками УБОЗ УМВС України у Закарпатській області.

Іншим заходом фінансового контролю є оприлюднення відомостей, зазначених 
у фінансовій декларації. Відомості про майновий стан керівників державних орга-

нів та органів місцевого самоврядування та їх заступників, зазначені у поданих ними 

деклараціях, з 1 січня 2012 року підлягають оприлюдненню протягом 30 днів із дня 

їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіцій-

них друкованих виданнях відповідних органів влади та місцевого самоврядування. 

Відповідні відомості, розміщені на веб-сайтах, оприлюднюються на термін не менше 

одного року.

Закон чітко встановлює, що відомості, вказані у фінансовій декларації, які подані осо-

бами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, 

не відносяться до інформації з обмеженим доступом. Винятком з цього правила є ін-

формація про ідентифікаційний номер платника суб’єкта декларування або серію та 

номер паспорта громадянина, його місце проживання та відомості про знаходження 

нерухомого майна, що перебуває у власності, в оренді або іншому праві користування 

членів сім’ї декларанта. Такі відомості віднесені законом до інформації з обмеженим 

доступом та не підлягають оприлюдненню. 

Це законодавче положення обумовлено підвищеною публічною увагою до керівників 

владних структур. Таким чином, кожна зацікавлена особа може самостійно порівняти 

спосіб життя чиновників та їх задекларовані статки. 

Повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента 

має бути здійснене до відповідного органу доходів і зборів за місцем проживання 

протягом 10 днів із моменту такого відкриття. Таке повідомлення має містити номер 

рахунку та інформацію про місцезнаходження банку-нерезидента. 

Зазначене повідомлення містить у собі елемент подвійного контролю за публічними 

службовцями. Першочерговий контроль відбувається до моменту відкриття такого 

рахунку за межами країни, адже українські громадяни зобов’язані для цього отрима-

ти індивідуальну ліцензію, що видається територіальним управлінням Національного 
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банку України (статті 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1992 року). 

Порушення вимог фінансового контролю у вигляді неподання чи несвоєчасного по-

дання відомостей про майновий стан, а також неповідомлення або несвоєчасного 

повідомлення про відкриття валютного рахунку тягне за собою відповідальність, пе-

редбачену ст. 172-6 КУАП.

2.13 ПРОЗОРІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВЦІВ

Прозорість інформації про діяльність влади не тільки впливає на зміну правил по-

ведінки влади, підвищуючи її відповідальність та ефективність роботи, а й сприяє 

зміцненню громадського суспільства та засад демократії. З іншого боку, закритість 

чиновників, приховування інформації створює підґрунтя для зловживань, посилює 

некомпетентність як наслідок призводить до вчинення корупційних порушень.

Закон про корупцію (ст. 16) визначив декілька вимог щодо забезпечення інформа-

ційної прозорості влади, заборонивши всім державним службовцям, посадовцям 

органів місцевого самоврядування, державних, комунальних підприємств, установ та 

організацій, а також працівникам приватного сектору вчиняти такі дії:

 ▪ відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої перед-

бачене законом;

 ▪ надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка 

підлягає наданню відповідно до закону.

Стандарти доступу громадян до інформації були визначені у Законі України «Про до-

ступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року. Набрання чинності цим важли-

вим актом у травні 2011 року відкрило широкі можливості громадянам та юридичним 

особам для отримання суспільної інформації. 

Ст. 5 Закону «Про доступ до публічної інформації» передбачає два основні 

способи забезпечення права громадян на отримання публічної інформації:

1) систематичне та оперативне оприлюднення інформації: 
– в офіційних друкованих виданнях;

– на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; 

– на інформаційних стендах; 

– будь-яким іншим способом; 

2) надання інформації на підставі запитів осіб щодо отримання 
інформації.

Крім органів влади, надавати та оприлюднювати публічну інформацію закон зобов’я-

зує значний перелік суб’єктів, які визначаються як «розпорядники інформації» (ст. 13 

Закону «Про доступ до публічної інформації»). Коло цих суб’єктів є значно ширшим, 

ніж перелік органів влади та інших юридичних осіб, які названі у ст. 4 Закону про 

корупцію. Наприклад, до розпорядників інформації прирівнюються суб’єкти, що ви-

користовували кошти державного чи місцевого бюджетів, а також володіють інфор-

мацією про стан довкілля. 
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Законом передбачено, що не може бути обмежено доступ до інформації про:

 ▪ розпорядження бюджетними коштами;

 ▪ володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним май-

ном, у тому числі – доступ до копій відповідних документів; 

 ▪ умови отримання зазначених коштів чи майна; 

 ▪ прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, 

які отримали ці кошти або майно;

 ▪ доходи громадян та членів їхніх сімей, які претендують на зайняття посади 

чи вже займають виборну посаду в органах влади або перебувають на посаді 

державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої 

або другої категорії.

При цьому обмеження в доступі стосується інформації, а не документа. Якщо до-

кумент містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається ін-

формація, доступ до якої є необмеженим.

Тому лісогосподарські підприємства, що фінансуються з державного чи місцево-

го бюджетів, зобов’язані надавати інформацію в частині використання цих коштів. 

Наприклад, якщо лісгоспом використовувались бюджетні кошти на залісення, про-

типожежні заходи, адміністрація повинна надати таку інформацію громадянину на 

його запит у встановлений законом термін. Крім того, стосовно лісгоспів розпов-

сюджуються вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині 

надання громадськості інформації про стан лісів, що перебувають у користуванні цих 

підприємств. 

Вимоги до запитів на інформацію встановлюються ст. 19 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації». Такі звернення можуть бути індивідуальними або колектив-

ними і можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, теле-

фоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Примірна форма запиту затвер-

джена Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Пи-

тання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті 

Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади». 

Зміст запиту може бути довільним, проте він повинен містити: 

 ▪ ім’я (найменування) особи-запитувача інформації, поштову адресу або адресу 

електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 

 ▪ загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо 

якого зроблено запит, якщо особі це відомо;

 ▪ підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

Увага! 
Загальний строк для відповіді на запит про надання публічної інформації ста-

новить 5 робочих днів. 
Цей термін може бути зменшений до 48 годин у виняткових випадках (з ме-

тою отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи). 

Допускається збільшення строку до 20 робочих днів (для надання великого 

обсягу інформації або при пошуку інформації серед значної кількості даних). 
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На додаток до цих заборон, Закон про корупцію (ст. 16) не дозволяє відносити до 

інформації з обмеженим доступом деякі відомості про державних службовців і поса-

дових осіб місцевого самоврядування, а саме:

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юри-

дичним особам чи одержується від них зазначеними чиновниками;

2) розміри, види оплати праці осіб, уповноважених на виконання функцій держа-

ви та місцевого самоврядування; 

3) інформацію про дарунки, одержані цими особами за правочинами, які підляга-

ють обов’язковій державній реєстрації.

За порушення вимог щодо надання інформації, що передбачена Законом про коруп-

цію, зокрема, за неправомірну відмову в наданні зазначеної інформації, несвоєчасне 

або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, 

службові особи несуть адміністративну відповідальність, передбачену ст. 212-3 

КУАП «Порушення права на інформацію». 

2.14 ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ СЛУЖБОВИХ ОСІБ ПІСЛЯ ЇХ ЗВІЛЬНЕННЯ

У вітчизняних умовах набула поширення практика, коли одразу після звільнення 

чиновники влаштовувались на роботу у раніше підконтрольні їм комерційні підпри-

ємства. Часто, готуючись до зміни місця роботи, керівники державних органів спе-

ціально створювали «своїм» фірмам максимальні преференції для ведення бізнесу. 

Використовуючи власні професійні зв’язки та вплив, одержані на державній службі, 

звільнені чиновники таким чином вирішували особисті питання. Через шкоду гро-

мадським та державним інтересам подібні ситуації посилювали корупцію та створю-

вали підґрунтя для зловживань.

Норми антикорупційного законодавства вимагають запроваджувати певні обмежен-

ня для державних службовців протягом певного терміну після припинення ними тру-

дових відносин з державним органом. У зв’язку з цим законодавець у ст. 10 Закону 

про корупцію ввів досить незвичне для української юридичної практики обмеження 

для посадовців після їх звільнення з роботи (служби). 

Державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування протя-
гом одного року з дня припинення державних функцій (місцевого самовряду-
вання) забороняється:
1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері під-
приємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями неза-
лежно від форми власності або фізичними особами-підприємцями, якщо особи, 
зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення вико-
нання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження 
з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо дія-
льності цих підприємств, установ чи організацій або фізичних осіб-підприємців;
2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах ін-
формацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, 
крім випадків, установлених законом; 
3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що 
розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому 
(яких) вони працювали.
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Розглянемо перелічені заборони більш детально:

1) Перша заборона для колишніх службовців стосується укладення трудових до-

говорів (контрактів) або вчинення правочинів у сфері підприємницької діяльно-

сті з юридичними особами, з якими вони мали певні взаємовідносини. 

Під такими відносинами слід розуміти ситуації, за яких посадовець:

А. Контролював, наглядав за діяльністю цих юридичних осіб.

Наприклад, якщо інспектор з пожежного нагляду працював у відділі, що перевіряв 

деревообробні підприємства, закон забороняє йому протягом року після звільнення 

влаштовуватись на роботу у піднаглядні підприємства.

У лісовій галузі ці вимоги означають, що начальнику управління лісового господар-

ства при звільненні з державної служби протягом року буде заборонено займати 

посаду директора державного (системи Держлісагентства) або комунального лі-

согосподарського підприємства у межах області. Таке ж обмеження може стосува-

тись і службовців управлінь, що віднесені Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 976 від 16 вересня 2009 року до державної лісової охорони. Згідно з вимогами ст. 

91 ЛКУ, основним завданням державної лісової охорони є здійснення державного 

контролю за додержанням лісового законодавства. Зокрема, їм дозволяється відві-

дувати територію та приміщення підприємств, що здійснюють добування, зберігання 

або перероблення продуктів лісу, приймати рішення про обмеження або заборону 

господарської діяльності, видавати приписи тощо. 

Слід зазначити, що окремі з повноважень держлісохорони з контролю за діяльніс-

тю інших суб’єктів господарювання фактично не реалізуються на практиці. Напри-

клад, держлісоохорона ОУЛМГ наразі не перевіряє в порядку державного контро-

лю дотримання лісового законодавства іншими суб’єктами господарювання. Згідно 

з листом Держлісагентства України на адресу Держпідприємництва від 28.03.2013 

№ 03-01/1544-13, планові та позапланові перевірки в порядку здійснення держав-

ного нагляду (контролю) Держлісагентством України протягом звітного кварталу не 

проводилися.

Водночас, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 91 ЛКУ, посадові особи держлісохорони на-

ділені правом безперешкодного відвідування територій та приміщень підприємств, 

установ, організацій, які здійснюють добування, зберігання або перероблення про-

дуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю використання лісових ресурсів. 

Однак через недосконалість та прогалини правової бази, що врегульовує контроль-

но-наглядові функції лісової охорони, ці функції на практиці залишаються нереа-

лізованими. Проте сама вказівка закону на наявність цих повноважень може стати 

перешкодою посадовцям держлісохорони ОУЛМГ влаштовуватись на роботу або 

укладати комерційні договори вже як суб’єкт підприємницької діяльності. 

Б. Займався підготовкою чи прийняттям рішень щодо цих юридичних осіб. 

Під рішеннями у цій статті слід розуміти розпорядження, накази, ліцензії дозволи, 

що стосуються певного кола підприємств, установ та організацій незалежно від фор-

ми власності. 
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Наприклад, якщо посадова особа управління з охорони навколишнього природного 

середовища займалась видачею дозволів на проведення санітарних рубок лісгоспам, 

закон забороняє їй протягом року після звільнення працевлаштовуватись на роботу 

у ці підприємства. 

Водночас дія цієї заборони поширюється лише на правовідносини колишнього чи-

новника і юридичних осіб, які мали місце за один рік до дня припинення служби. 

Тобто, якщо службовець надав дозвіл, ліцензію, погодження певному підприємству 

за 2, 3, 4 роки до закінчення свого перебування на посаді, то він має право бути 

найнятим на роботу цим підприємством чи укладати з ним інші цивільні договори 

(купівлі-продажу, оренди, міни тощо).

2) Розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформа-

цію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень.

Під розголошенням інформації слід розуміти ситуації, коли особа, якій ця інформа-

ція стала відома по службі, неправомірно передає її у будь-який спосіб стороннім 

особам або створює умови, що надають змогу ознайомитись з цією інформацією 

стороннім особам. 

Під використанням інформації слід розуміти її застосування у господарській чи іншій 

діяльності з метою одержання певної вигоди чи переваг. 

Порушення цієї заборони визнається адміністративним корупційним правопорушен-

ням, відповідальність за яке передбачена ст. 172-8 КУАП. 

3) Представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в судах), в 

яких іншою стороною є орган державної влади чи місцевого самоврядування, 

в якому вони працювали. 

Чинне законодавство дозволяє ефективно реалізувати цю заборону. Наприклад, 

якщо в суді буде розглядатись справа, де однієї стороною є орган державної вла-

ди, а другою – певна юридична особа, представником якої виступає колишній чи-

новник цього ж органу, суд матиме законні підстави прийняти рішення заборонити 

екс-службовцю представляти інтереси. У судовому процесі таке рішення суд може 

ухвалити за клопотанням представника державного органу чи органу місцевого са-

моврядування. 

Порушення обмеження на укладання трудових угод або інших правочинів у сфері 

підприємницької діяльності може тягнути за собою визнання недійсним відповідного 

договору або іншого правочину. 

Однак по закінченні однорічного терміну з дати припинення колишніми посадов-

цем трудових відносин із владним органом він необмежений в укладенні договорів 

з будь-якими юридичними особами або в представництві інтересів інших осіб. Такі 

діяння вже не вважатимуться корупційними порушеннями. 

Слід зазначити, що відповідальності за порушення цієї норми закон не встановив.
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3. Відповідальність за вчинення 
корупційних правопорушень

Встановлення обґрунтованих обмежень або заборон завжди має більший вплив за 
умов, коли закон передбачає відповідальність за їх порушення. Антикорупційні нор-
ми мають важливе суспільне значення, тому Закон про корупцію передбачає чотири 
види юридичної відповідальності за порушення своїх положень (ст. 21): 

 ▪ кримінальну;
 ▪ адміністративну;
 ▪ цивільну;
 ▪ дисциплінарну.

3.1 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Кримінальна відповідальність – найсуворіший вид юридичної відповідальності за 
корупційні правопорушення, який характеризується великими розмірами покарань 
і можливістю визнання винної особи судимою. Негативні наслідки судимості мають 
значення і після відбуття особою покарання. 

Одночасно з ухваленням Закону про корупцію були внесені зміни до Кримінального 
кодексу, які стосувалися розширення переліку покарань за вчинення корупційних зло-
чинів і збільшення переліку видів кримінально-караних корупційних діянь. У подаль-
шому у 2013 році зазнали змін окремі склади злочинів у сфері службової діяльності.

Так, оновлення складів кримінальних діянь відбулось за рахунок:

1) ст. 364-1 ККУ «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»;

2) ст. 365-1 ККУ «Перевищення повноважень службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»;

3) ст. 365-2 ККУ «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги»;

4) ст. 368-2 ККУ «Незаконне збагачення»; 
5) ст. 368-3 ККУ «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права 

незалежно від організаційно-правової форми»;
6) ст. 368-4 ККУ «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»; 
7) ст. 369-2 ККУ «Зловживання впливом»;
8) ст. 370 ККУ «Провокація підкупу». 

У загальному сенсі кримінальна корупція у лісовому господарстві може полягати у 
вчиненні таких злочинів у сфері службової діяльності (розділ ХVII):

 ▪ зловживанні владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ);
 ▪ перевищенні влади або службових повноважень (ст. 365 ККУ);
 ▪ службовому підробленні (ст. 366 ККУ);
 ▪ прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службо-

вою особою (ст. 368 ККУ);
 ▪ незаконному збагаченні (ст. 368-2 ККУ);
 ▪ зловживанні впливом (ст. 369-2 ККУ);
 ▪ провокації підкупу (ст. 370 ККУ).
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Крім того, злочинами у сфері корупції можуть визнаватись привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 

ККУ), нецільове використання бюджетних коштів (ст. 210 ККУ), підкуп працівника 

державного підприємства, установи чи організації (ст. 354 ККУ) тощо.

Проте вчинення посадовцем лісової галузі злочину у сфері службової діяльності не 

завжди означає, що це діяння має ознаки корупції. Для віднесення злочинного діян-

ня до категорії корупційних слід виходити насамперед із самого поняття «корупція», 

що визначене у ст. 1 коментованого Закону. 

Внесені до Кримінального кодексу України зміни у 2011 році розмежували за ок-

ремими складами злочинів кримінальну відповідальність службових осіб юри-

дичних осіб публічного та приватного права. 

Як вже наголошувалось, більшість посадовців лісового сектору відноситься до 

службовців юридичних осіб публічного права. 

Згідно з приміткою до ст. 364 КК України, кримінальна відповідальність за статтями 

364, 365, 368, 368-2, 369 цього кодексу настає для посадових осіб юридичних осіб 

публічного права, коли вони обіймають постійно чи тимчасово на державних чи ко-

мунальних підприємствах, державних органах та органах місцевого самоврядування 

посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-гос-

подарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, 

яким особа наділяється повноважним органом державної влади чи місцевого само-

врядування, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, устано-

ви, організації, судом або законом.

Крім того, до державних і комунальних підприємств закон прирівнює юридичних 

осіб, у статутному фонді яких державна чи комунальна частка перевищує 50 відсо-

тків або становить величину, яка забезпечує державі чи територіальній громаді право 

вирішального впливу на господарську діяльність такого підприємства. Отже, суб’єк-

тами відповідальності визнаються також посадові особи акціонерних товариств, які 

є юридичними особами приватного права, де існує частка держави чи територіальної 

громади. Їх діяльність регулюється Законом України «Про акціонерні товариства». 

3.2 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Під адміністративною відповідальністю розуміють вид юридичної відповідальності 

громадян та службових осіб за вчинені ними адміністративні правопорушення. Ос-

новним, але не єдиним законодавчим актом, що встановлює адміністративну відпові-

дальність, є Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

Згідно із Законом про корупцію, під адміністративною відповідальністю за вчинення 

корупційних діянь необхідно розуміти відповідальність чиновників та посадовців дер-

жавного сектору економіки за адміністративні корупційні правопорушення. Крім того, 

цим Законом виділена відповідальність органів державної влади, місцевого самовряду-

вання у вигляді визнання незаконними їх рішень і недійсними вчинених правочинів.
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Нагадаємо, що попередній Закон про боротьбу з корупцією 1995 року містив окремі 

положення про відповідальність за корупційні порушення (тобто склади цих про-

ступків містились у самому Законі). Утім, 7 квітня 2011 року у зв’язку з ухваленням 

антикорупційних законів КУАП було доповнено окремим розділом – 13-А «Адміні-

стративні корупційні правопорушення» (статті 172-2 – 172-9).

Головні новації у правовому регулюванні адміністративної відповідальності:

 ▪ значно збільшено розміри штрафів;

 ▪ запроваджено новий вид стягнення – конфіскація отриманого доходу (ст. 172-

4 КУАП), дарунка (ст. 172-5 КУАП). Це стягнення застосовується автоматично 

разом із адміністративним штрафом;

 ▪ запроваджено нові склади діянь – «Порушення встановлених законом обме-

жень щодо одержання дарунків» (ст. 172-5 КУАП), «Порушення вимог щодо 

повідомлення про конфлікт інтересів» (ст. 172-7 КУАП) і «Незаконне викори-

стання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових 

повноважень» (ст. 172-8 КУАП); 

 ▪ розширено зміст правопорушень, які стосуються фінансового контролю 

(ст. 172-6 КУАП).

Процедура притягнення до відповідальності за адміністративні корупційні правопо-

рушення, хоча і врегульована вимогами КУАП, проте дещо відрізняється від правил 

загального провадження за іншими адмінпроступками, а саме:

1) адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може 

бути накладено протягом 3-х місяців із дня виявлення, але не пізніше одного 

року з дня його вчинення. Водночас інші адміністративні проступки, що під-

відомчі суду, можуть переслідуватися протягом 3-х місяців із дня їх вчинення, 

а при триваючому порушенні – не пізніше 3-х місяців із дня його виявлення; 

2) протоколи про вчинення корупційних правопорушень повинні надсилатися на 

розгляду суду протягом 3-х днів. У провадженні щодо інших проступків не 

встановлюються жодні терміни надсилання протоколів;

3) на місце роботи службовця, щодо якого складено протокол, має надсилатись 

повідомлення про факт складення протоколу із зазначенням характеру вчи-

неного правопорушення та норми порушеного закону. Подібні вимоги щодо 

інших порушень існували в законі раніше, однак були скасовані у 2008 році. 

4) під час розгляду справи про корупційне порушення у суді обов’язковою є 

участь прокурора. В інших справах про адміністративні проступки не передба-

чена участь будь-кого з представників «сторони обвинувачення».

Ст. 24 Закону про корупцію передбачає особливі заходи відповідальності орга-

нів державної влади, місцевого самоврядування:

 ▪ скасування чи визнання незаконними нормативно-правових актів, рішень, 

ухвалених внаслідок вчинення корупційного правопорушення;

 ▪ визнання недійсними правочинів, вчинених внаслідок корупційного право-

порушення. 

Положення закону розрізняють скасування акта чи рішення та визнання їх незаконним. 
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Різниця у тому, що скасування акта/рішення має здійснюватись самим органом чи 
посадовою особою, що видав такий акт/рішення. Тоді як визнання рішення чи нор-
мативного акта незаконним відноситься до повноважень адміністративних судів і 
проводиться відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України. 
Закон підтвердив можливість звертатися до суду з відповідними позовами про ви-
знання незаконними актів чи рішень широкого кола заінтересованих суб’єктів: фі-
зичних осіб, об’єднань громадян, юридичних осіб, прокурора, органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування. 

Нікчемність правочину (дії, спрямованої на набуття, зміну або припинення прав та 
обов’язків) означає його недійсність, якщо вона встановлена законом (ст. 215 Ци-
вільного кодексу України). У цих випадках для визнання правочину недійсним при-
йняття судом відповідного рішення є необов’язковим.

Нікчемний правочин, вчинений внаслідок корупційних діянь, є недійсним з моменту 
його вчинення. Він не створює жодних юридичних наслідків. Кожна сторона договору 
зобов’язується повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання 
цього правочину. У разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержа-
не полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, – відшкодувати 
вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Серед корупційних адміністративних правопорушень, вчинення яких найбільш 
ймовірно посадовцями лісової галузі, необхідно виділити:

 ▪ порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожер-
тви) (ст. 172-5 КУАП);

 ▪ порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльно-
сті (ст. 172-4 КУАП);

 ▪ порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КУАП);
 ▪ порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7 КУАП).

3.3 ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Дисциплінарна відповідальність полягає в обов’язку працівника відповідати перед 
роботодавцем за вчинений ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні 
стягнення, передбачені нормами трудового права. Загальні положення про дисци-
плінарну відповідальність містяться у статтях 147–149 Кодексу законів про працю 
(КЗпП) України.

Для окремих категорій працівників законодавством можуть передбачатись спеціаль-
ні види дисциплінарної відповідальності. Зокрема, для державних службовців ст. 53 
Закону України «Про державну службу» (в редакції, що діятиме з 01.01.2014 року) 
передбачає додаткові дисциплінарні заходи у вигляді зауваження, суворої догани, 
попередження про неповну службову відповідність. 

Важливо!
Ст. 22 Закону про корупцію передбачає застосування двох основних заходів 
дисциплінарного характеру до службовців, які обвинувачуються у вчиненні ко-
рупційного діяння:
1) відсторонення від виконання повноважень;
2) звільнення з роботи.
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Ці заходи можуть бути використані у кримінальному провадженні або при про-

вадженні у справі про адміністративне правопорушення у сфері корупції. 

Однак окремі антикорупційні обмеження, передбачені в Законі про корупцію (на-

приклад, вчинення дій із наявністю неподоланого конфлікту інтересів чи невжиття 

заходів щодо усунення безпосереднього підпорядкування близьких осіб тощо), не 

тягнуть за собою ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності. Якщо такі 

порушення містять ознаки порушення службової дисципліни, за їх вчинення може 

бути накладено дисциплінарне стягнення. Іншим заходом щодо окремих категорій 

державних службовців може бути припинення з ними трудових відносин у зв’язку з 

порушенням Присяги.

Відсторонення від посади у кримінальному провадженні є однаковим для всіх 

суб’єктів корупційного правопорушення. За загальним правилом, передбаченим ч. 1 

ст. 22 Закону про корупцію, особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні зло-
чину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повно-

важень на посаді в порядку, визначеному законом. 

Звертаємо увагу, що відсторонення посадовців від виконання повноважень 

застосовується у випадках вчинення не всіх злочинів, а лише діянь, передба-

чених розділом XVII Кримінального кодексу України.

За загальним правилом, згідно зі ст. 154 Кримінального процесуального кодексу 

(КПК) України, цей захід може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або 

обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяж-

кого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою 

особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на термін 

не більше двох місяців. Підставою має бути рішення слідчого судді, винесене під час 

досудового розслідування чи під час судового провадження в суді. 

Для проведення відсторонення у ході досудового розслідування прокурор або слід-

чий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопо-

танням про відсторонення особи від посади. Таке клопотання розглядається слідчим 

суддею не пізніше трьох днів із дня його надходження до суду за участю слідчого та/

або прокурора, підозрюваного, його захисника. За наслідками розгляду клопотання 

слідчий суддя постановляє ухвалу. 

Критерієм оцінки необхідності відсторонення від виконання повноважень мають бути 

обставини, які дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на посаді, зни-

щить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслі-

дування, незаконними засобами впливатиме на свідків чи інших учасників криміналь-

ного провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню 

іншим чином. Ці обставини мають бути викладені у клопотанні, яке складає прокурор 

чи слідчий за погодженням із прокурором для передачі слідчому судді. 

Відсторонення від виконання службових повноважень у справі про адміні-
стративне корупційне правопорушення повністю залежить від рішення керів-

ника органу, де працює порушник. Як  у державних службовців, так і в посадовців 
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місцевого самоврядування, посадових осіб підприємств, установ та організацій дер-

жавної та комунальної форми власності, є відповідні керівники. Тому осіб, щодо яких 

ведеться провадження у справі про корупційний проступок, може бути тимчасово 

відсторонено від посади до вирішення розгляду справи судом.

Якщо провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення закри-

вається у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, 

особі, відстороненій від виконання службових повноважень, відшкодовується се-

редній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

Згідно зі ст. 56 Закону України «Про державну службу» (в редакції, яка набере чин-

ності 01.01.2015 року), державний службовець може бути відсторонений від вико-

нання посадових обов’язків на час проведення службового розслідування із збере-

женням середньої заробітної плати. 

Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений Постано-

вою Кабінету Міністрів України № 950 від 13.06.2000 року. Згідно з вказаним Поряд-

ком, службове розслідування в державних органах призначається у таких випадках: 

 ▪ у разі невиконання або неналежного виконання публічними посадовцями 

службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до люд-

ських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадя-

нинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єд нанню громадян;

 ▪ у разі недотримання ними законодавства про державну службу, службу в орга-

нах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, порушення 

етики поведінки; 

 ▪ на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого са-

моврядування, з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри;

 ▪ з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного 

правопорушення або порушення вимог Закону України «Про засади запобі-

гання і протидії корупції», за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у 

сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, 

яка вчинила таке правопорушення.

Службове розслідування проводиться з відстороненням особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання повнова-

жень за посадою або без такого відсторонення. Рішення про відсторонення прийма-

ється за поданням голови комісії з проведення службового розслідування керівни-

ком органу державної влади, в якому працює особа. 

За результатами службового розслідування складається акт, який підписується чле-

нами комісії. У разі прийняття рішення щодо притягнення службовця до відповідаль-

ності комісія пропонує вид дисциплінарного стягнення, передбаченого законодав-

ством. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення члени комісії мають вра-

ховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за 

яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. 

У разі виявлення корупційного правопорушення комісія вносить пропозицію щодо на-

діслання акта службового розслідування до правоохоронного органу, який уповнова-

жений протидіяти корупції (територіальної прокуратури, УБОЗ УМВС, ВБКОЗ УСБУ). 
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Складений акт в одному примірнику подається керівнику державного органу, який 

прийняв рішення про проведення службового розслідування. Керівник у десятиден-

ний термін від дати надходження акта приймає відповідне рішення, з яким ознайом-

люється особа, стосовно якої проводилося службове розслідування. За матеріалами 

службового розслідування посадовець може бути притягнутий до відповідальності 

згідно із законодавством.

Процедура звільнення особи у разі вчинення нею корупційного порушення 
складається із таких етапів:

1. Надсилання судового рішення, яке набрало законної сили, до органу державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації (ст. 285 КУАП).

Рішення суду набирає законної сили після спливу терміну апеляційного оскарження 

(30 днів з моменту виголошення вироку – у кримінальному провадженні (ст. 395 КПК) 

та 10 днів із дня винесення постанови у справах про адміністративні правопорушення 

(ст. 294 КУпАП) або в момент ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Термін надсилання сторонам судового рішення у справах про адміністративні про-

ступки становить 3 дні з моменту набрання чинності відповідної постанови. Строк 

такого надсилання у кримінальному провадженні не визначений.

2. Прийняття рішення про звільнення з посади службовця. 

Згідно з частиною 2 ст. 22 Закону про корупцію, «особи, яких притягнуто 
до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупцій-
ні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених цим 

Законом, підлягають звільненню з роботи (служби) у триденний строк 
з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самовря-

дування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового 

рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом».

Вказані норми, передбачені ст. 22 Закону про корупцію, були відтворені законодав-

цем у ч. 2 ст. 36 КЗпП України, згідно із Законом України «Про внесення змін у деякі 

законодавчі акти України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобі-

гання і протидії корупції» від 17.05.2012 року № 4711-VI.

Водночас ст. 285 КУАП звужує вимогу, вказуючи, що постанова суду про накладен-

ня адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення 

направляється відповідному органу влади, керівникові підприємства для вирішення 

питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунен-
ня її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не 

передбачено законом. 

Аналогічний термін встановлений і для припинення трудового договору внаслідок 

набуття законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення 

волі або до іншого покарання, яке унеможливлює продовження цієї роботи. У цьому 

разі термін поширюється і на правопорушення, не пов’язані з корупцією. 
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Відповідно до п. 7-1 ст. 36 КЗпП України, підставою припинення трудового договору 

з найманим працівником є набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до 

якого вказаного працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопо-

рушення. 

3. Повідомлення про прийняте рішення суду та органу виконавчої влади з питань 

державної служби. 

Згідно з ч. 3 ст. 22 Закону про корупцію, повідомлення про звільнення з посади у 

зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення, повинно 

проводитись керівником органу державної влади, директором підприємства у пись-

мовій формі протягом 3 днів з моменту ухвалення такого рішення. Повідомля-

ється суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накла-

дення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, 

яким є Національне агентство України з питань державної служби. Вказаний орган 

повідомляється у випадках звільнення осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

Механізм подання інформації Нацдержслужбі визначений у Порядку інформування 

Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку 

з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, що затвердже-

ний Постановою Кабінету Міністрів України № 1072 від 12.10.2011 року. 

Для звільнення виборних осіб місцевого самоврядування, які визнані винуватими у 

вчиненні корупційних порушень, закон не встановлює жодних термінів.

Повноваження депутатів місцевих рад достроково припиняються без спеціального 

прийняття рішення радою у таких випадках:

 ▪ набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким депутата засу-

джено до позбавлення волі; 

 ▪ обрання або призначення на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією Укра-

їни і законом несумісне з виконанням депутатських повноважень. Порушення 

цього обмеження є окремим складом корупційного діяння.

Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково лише за рі-

шенням відповідної ради у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним виро-

ком суду, за яким особу засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. 

Сільський, селищний, міський голова, визнаний винуватим у вчиненні корупційного 

правопорушення, може бути також звільнений за двома різними процедурами (ст. 79 

Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»):

1) на підставі рішення відповідної ради про взяття до відома факту набрання за-

конної сили обвинувальним вироком або порушення вимог щодо обмеження 

сумісності з його діяльністю; 

2) на підставі рішення місцевого референдуму чи відповідної ради про дострокове 

припинення повноважень та з мотивів порушення Конституції або законів Укра-

їни, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих повноважень.
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Закон про корупцію передбачає встановлення заборони заняття діяльністю, пов’яза-

ною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, для осіб, звільнених 

у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення (частина 

5 ст. 22). Ця заборона повинна встановлюватися лише на підставі судового рішення. 

Чинне законодавство передбачає обмеження зайняття посад лише у випадку засу-

дження осіб за вчинення злочинів. Зокрема, згідно зі статтями 52, 55 Кримінального 

кодексу України, позбавлення права обіймати певні посади на певний термін може 

бути основним або додатковим покаранням за вчинений злочин.

Відомості про притягнення осіб до відповідальності підлягають внесенню до Єдино-

го державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Надалі, при 

спробі громадянина влаштуватися на посаду службовця, такі відомості будуть пред-

метом спеціальної перевірки. 

3.4 ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Цивільна відповідальність полягає у примусовому впливі на порушника цивільних 

прав і обов’язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою 

додаткові невигідні майнові наслідки. Загальні положення цивільної відповідальності 

встановлені Цивільним кодексом України. 

Закон про корупцію встановлює такі види цивільної відповідальності осіб, які вчини-

ли корупційні правопорушення:

1) відшкодування збитків та матеріальної шкоди, завданої державі внаслідок вчи-

нення корупційного правопорушення (ст. 23);

2) відшкодування збитків, матеріальної та моральної шкоди, завданої фізичним та 

юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 25);

3) вилучення незаконно одержаного майна шляхом конфіскації майна, одержано-

го внаслідок вчинення корупційного правопорушення, і стягнення на користь 

держави коштів у розмірі вартості незаконно одержаних пільг та послуг (ст. 26). 

У класифікації цивільної відповідальності законодавство розрізняє майнову і мораль-

ну шкоду. 

Майнову шкоду становлять:

 ▪ втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі 

(ей), а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення 

свого порушеного права (реальні збитки); 

 ▪ доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її 

право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України, майновою шкодою є шкода, 

завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, особистим немайновим 

правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або 

юридичної особи. Така майнова шкода відшкодовується в повному обсязі особою, 

яка її завдала.

Моральна шкода полягає: 

 ▪ у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з ка-

ліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; 
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 ▪ у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправ-

ною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; 

 ▪ у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням 

чи пошкодженням її майна; 

 ▪ у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізич-

ної або юридичної особи (ст. 23 Цивільного кодексу України).

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб і неза-

лежно від майнової шкоди. Також вона не пов’язана з розміром матеріального від-

шкодування. 

Увага!
Особа, визнана винною у вчинені корупційного проступку, зобов’язана відшко-

довувати державі лише майнову шкоду. При цьому відшкодуванню підлягають 

лише реальні збитки, що завдані порушенням. 

Нагадаємо, що згідно зі ст. 22 Цивільного кодексу України, збитками визнаються 

втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі (ей), а 

також витрати, які особа зробила або мусить зробити для встановлення порушеного 

права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних 

обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Закон розрізняє по-

няття шкоди та збитків та встановлює різний порядок доведення факту завдання 

шкоди та наявності збитків. Обов’язковою умовою настання збитків для учасника 

правовідносин є наявність зобов’язань (договору чи іншого правочину) між сторона-

ми – учасниками таких правовідносин. 

Майнова шкода у вигляді реальних збитків має відшкодовуватися як з державного 

органу, так і з органу місцевого самоврядування. Згідно із ч. 1 ст. 1172 Цивільного 

кодексу України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім пра-

цівником під час виконання ним своїх трудових обов’язків.

Відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам, які потерпіли від корупцій-

ного діяння, за рахунок місцевого самоврядування ґрунтується на ст. 56 Консти-

туції України, а також статтях 1173, 1174 Цивільного кодексу України. Як приклад 

завдання збитків приватним особам від корупційних правопорушень можна навести 

конкурсні процедури державних закупівель, де учасники «програють» через коруп-

ційну змову представників влади, що здійснює закупівлі, з окремими учасниками 

такої закупівлі. 

Відшкодування таких збитків покладається законом на орган влади. Однак після 

такого відшкодування орган влади має право зворотної вимоги (регресу) безпосе-

редньо до конкретної службової особи, неправомірні діяння якої завдали збитків 

(частина 4 ст. 1191 Цивільного кодексу України). Регрес обмежується розміром ви-

плаченого відшкодування. Зауважимо, що орган влади чи місцевого самоврядування 

не може вимагати від винного чиновника відшкодування інших виплат, крім завданих 

збитків. При цьому не можуть стягуватись виплати, пов’язані із трудовими відноси-

нами, відшкодуванням моральної шкоди тощо. 
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Закон передбачає два заходи щодо усунення наслідків корупційних 
порушень:
1. Конфіскація коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення ко-

рупційного правопорушення;

2. Стягнення на користь держави коштів у встановленому судом розмірі вар-

тості незаконно одержаних послуг чи пільг.

Різниця між ними в тому, що конфіскація застосовується тільки щодо майна, що нале-

жить особі та перебуває в її власності, а стягнення коштів стосується лише вартості 

незаконно одержаних послуг або пільг. Ці санкції є складовою частиною цивільної 

відповідальності.

Згідно зі ст. 59 КК України, конфіскація майна відноситься до додаткового виду 

покарання за злочин та полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність 

держави всього або частини майна, яке є особистою власністю засудженого. Конфіс-

кація майна може призначатися за тяжкі і особливо тяжкі корисливі злочини лише як 

додаткове покарання і тільки у випадках, прямо передбачених у санкції статті, за якою 

кваліфіковане діяння засудженого. Таким чином, конфіскація майна застосовується не 

за кожен злочин, пов’язаний із корупцією. У санкціях злочинів у сфері службової діяль-

ності, таких як ч. 3 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3–5 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК України, перед-

бачена обов’язкова конфіскація майна засудженого. У випадках, передбачених ст. 69 

КК України, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в 

санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу як обов’язкове. 

Закон розрізняє два види конфіскації майна: 

1) повну конфіскацію, за якої вилучається все майно, що належить засудженому;

2) часткову конфіскацію, яка полягає у вилученні зазначеної у вироку суду части-

ни майна засудженого. 

У вироку суд обов’язково має вказати, чи все майно засудженого конфіскується або 

ж тільки його частина. У разі конфіскації частини майна суд повинен зазначити її 

розмір (1/2, 1/3 і та ін.) або перелічити предмети, що підлягають конфіскації. Заміна 

конфіскації майна грошовою сумою, рівною вартості цього майна, не допускається.

Цей захід може застосуватись як за вчинення злочинів у кримінальному процесі, 

так і як покарання за адміністративні правопорушення. В останньому випадку кон-

фіскації підлягає об’єкт правопорушення (згідно зі ст. 172-4 КУпАП, конфіскується 

отриманий дохід від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за суміс-

ництвом) або предмет, який став знаряддям вчинення правопорушення (згідно зі 

ст. 172-5 КУпАП, конфіскується дарунок або пожертва, що одержана посадовцем). 

Конфісковані і вилучені кошти та майно за рішенням суду підлягають стягненню на 

користь держави.

Додамо, що 18.04.2013 року Верховною Радою України ухвалений Закон України 

«Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 

України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським союзом 

візового режиму для України», який набрав чинності 16.12.2013 року. Прийнятий за-
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кон передусім спрямований на протидію економічним злочинам та мінімізацію збит-

ків, завданих державі внаслідок корупційних діянь. 

Внесеними у кримінальне законодавство змінами запроваджений інститут спеціаль-
ної конфіскації, який є окремим заходом кримінально-правового характеру, що по-

лягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави 

грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочинів у сфері службової 

діяльності, передбачених статтями 364, 365, 366, 368, 368-2, 369, 369-2 КК України. 

Згідно зі ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується, якщо 

гроші, цінності та майно були одержані внаслідок вчинення вказаних злочинів, 

а також були доходами від такого майна, або були предметами вказаних зло-

чинів, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи 

знаряддя вчинення злочину. 

Від «звичайної» конфіскації майна, спеціальна відрізняється тим, що не є різновидом 

покарання, а є окремим заходом кримінально-правового характеру, що визначаєть-

ся у санкціях відповідних статей Кримінального кодексу. Питання про застосування 

спеціальної конфіскації вирішує суд у резолютивній частині судового рішення, що 

приймається за наслідками судового розгляду кримінального провадження. 

Якщо добуті злочинним шляхом гроші, цінності та інше майно були повністю або ча-

стково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або ча-

стково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна на 

момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок 

їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, 

суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого 

майна. Натомість «звичайна» конфіскація не передбачає стягнення вартості майна, 

добутого внаслідок перелічених злочинів. 

Гроші, цінності та інше майно, зазначені у цій статті, передані особою, яка вчини-

ла злочин, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіска-

ції, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно 

одержане внаслідок вчинення злочину. Докази про злочинне походження грошей, 

цінностей та іншого майна, набутих внаслідок визначених законом злочинів, повинні 

збиратись слідчим та прокурором у ході кримінального провадження. 

Отже, суд вправі застосувати спеціальну конфіскацію до осіб, яким посадовець пе-

редав або на яких перереєстрував майно та цінності, що добуті внаслідок вчинення 

злочинів, передбачених статтями 364, 365, 366, 368, 368-2, 369, 369-2 КК України. 

Приміром, директор державного підприємства внаслідок зловживання службовим 

становищем списує борг підприємця перед підприємством, а той переписує автомо-

біль на його дідуся. Якщо буде доведено, що дідусю було відомо про злочинне по-

ходження зареєстрованого на нього транспортного засобу, то вироком суду вказане 

майно конфіскується. 

Нагадаємо, що у рамках «звичайної» конфіскації забороняється вилучати у третіх 

осіб майно, набуте злочинним шляхом.
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3.5 ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ 
КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Законом про корупцію (ст. 21) передбачено створення Єдиного державного реєстру 

осіб, які вчинили корупційні правопорушення (надалі – Реєстр). Ведення створеної 

бази даних покладається на держателя – Міністерство юстиції України, яке зобов’яза-

не формувати та наповнювати його. Такий Реєстр містить визначену законом інформа-

цію про осіб, яких притягнуто до юридичної відповідальності за вчинення корупцій-

них порушень. Виняток становить інформація про особовий склад органів, що про-

водять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність. 

Метою його створення є:

 ▪ забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 ▪ забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які пре-

тендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або 

органів місцевого самоврядування;

 ▪ аналіз відомостей про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з метою 

визначення сфер державної політики та посад із найбільшими корупційними 

ризиками;

 ▪ забезпечення проведення звірки переліку осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв’язку 

з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомо-

стями, що містяться в Реєстрі.

Очікується, що накопичення відповідної інформації матиме профілактичний вплив 

на публічних посадовців та громадян через усвідомлення ними обов’язкової фіксації 

вчиненого корупційного правопорушення в централізованій базі даних. Наявність 

Реєстру, в якому зберігаються відомості про осіб, які вчинили корупційні правопору-

шення, визнається виховним та стримуючим фактором, який має на меті підвищити 

доброчесність поведінки публічних службовців.

Порядок формування та ведення Реєстру та надання з нього відомостей врегульо-

вано у «Положенні про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні пра-

вопорушення», затвердженому Наказом Міністерства юстиції України №  39/5 від 

11.01.2012 року (надалі – Наказ № 39/5). 

Згідно із затвердженим Положенням, забезпечення внесення та вилучення відомо-

стей про осіб, які притягнуті до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової 

відповідальності за корупційні правопорушення, покладено на Департамент анти-

корупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції 

України. На рівні областей до Реєстру вноситимуться лише дані про осіб, яких при-

тягнуто до дисциплінарної відповідальності. Цей обов’язок покладається на головні 

управління юстиції в областях, АР Крим, містах Київ та Севастополь. 

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону про корупцію, інформація про осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення, заноситься до Реєстру протягом 3 робочих днів із дня 

надходження з Державної судової адміністрації України до Міністерства юстиції 

України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного дер-

жавного реєстру судових рішень. 
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Занесенню до Реєстру підлягає також інформація про притягнення до цивільно-пра-

вової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення. 

Для осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупцій-

ного правопорушення, такою підставою є електронна та завірена у встановленому 

порядку паперова копія наказу про накладання або зняття дисциплінарного стяг-

нення. Направити такі копії повинні кадрові служби державного органу, органу 

влади АР Крим, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, устано-

ви та організації, посадові особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні 

правопорушення. 

Цивільна та дисциплінарна відповідальність є похідними від кримінальної або адмі-

ністративної відповідальності. Однак Закон про корупцію наголошує, що відомості 

про застосування цивільної і дисциплінарної відповідальності також мають заноси-

тися до єдиної бази даних. Згідно із роз’ясненням Міністерства юстиції України від 

08.02.2012 року, відомості про притягнення до дисциплінарної відповідальності за 

корупційні правопорушення вноситимуться у Реєстр лише після набрання чинності 

новою редакцією Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 року. 

Доступ громадян до інформації, розміщеної у Реєстрі, має стати відкритим та безо-

платним з 01 січня 2014 року. Забезпечення такого доступу здійснюється шляхом 

оприлюднення Міністерством юстиції України на своєму веб-сайті таких відомостей 

з Реєстру про осіб, які вчинили корупційне правопорушення: 

 ▪ прізвище, ім’я, по батькові;

 ▪ місце роботи, посада та час вчинення корупційного правопорушення;

 ▪ склад корупційного правопорушення; 

 ▪ вид покарання (стягнення);

 ▪ спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

 ▪ вид дисциплінарного стягнення. 

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону про корупцію, з 01 січня 2014 року Міністерство 

юстиції України має забезпечити оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті вка-

заних відомостей протягом трьох робочих днів після їх внесення до Реєстру. 

Відомості з Реєстру надаються обласними управліннями юстиції у вигляді витягів із 

реєстру та інформаційних довідок. Витяги надаються впродовж семи робочих днів 

правоохоронним органам у рамках кримінального або адміністративного прова-

дження на підставі поданих ними письмових запитів. Також правом отримання ви-

тягів за відповідними запитами наділяються державні органи та органи місцевого 

самоврядування, які проводять спеціальну перевірку.

Інформаційні довідки з єдиного реєстру надаються безоплатно реєстраторами за 

письмовими запитами громадян на отримання про себе відомостей з реєстру про 

наявність/відсутність відомостей про притягнення до відповідальності за корупційні 

порушення. 
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4. Практичний коментар адміністративних 
правопорушень і злочинів у сфері корупції 

7 квітня 2011 року Верховна Рада України, разом із прийняттям Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» № 3206–VI, ухвалила інший норматив-

ний акт – Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відповідальності за корупційні правопорушення» № 3207-VI (надалі – Закон 
№ 3207). Обидва Закони набрали чинності 1 липня 2011 року. Законом № 3207 

було доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення окремою 

главою 13-А «Адміністративні корупційні правопорушення». Глава містила 9 складів 

правопорушень, що вводили адміністративну відповідальність за порушення обме-

жень та заборон у сфері протидії корупції. Цим же законом до Кримінального ко-

дексу України внесено низку суттєвих змін стосовно відповідальності за службові 

злочини. 

Згодом 18 травня 2013 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства  

відповідно до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» № 221-

VII від 18 квітня 2013 року. Згаданим законом статті 172-2, 172-3 були виключені із 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, а статті 354, 368, 368-3, 369, 

370 Кримінального кодексу України зазнали суттєвих змін. Внесеними змінами всі 

корупційні правопорушення, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди, відне-

сені до числа злочинів, як це передбачено Кримінальною конвенцією про боротьбу 

з корупцією; термін «хабар» замінено поняттям «неправомірна вигода», яке стало 

охоплювати не лише матеріальні предмети, а й немайнові вигоди; криміналізовано 

всі елементи активного та пасивного хабарництва; встановлено кримінальну відпо-

відальність за прийняття пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди; розширено 

межі застосування диспозиції корупційних правопорушень таким чином, щоб відпо-

відні положення стосувались випадків, коли корупційна дія вчиняється в інтересах 

третьої сторони тощо. 

У цьому розділі наведено стислий коментар статей Кримінального кодексу України 

та Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосуються відпові-

дальності за корупційні правопорушення та службові злочини. 

4.1 КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: 
КОМЕНТАР АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАТЕЙ 

Глава 13-А 

Адміністративні корупційні правопорушення 

Стаття 172-2.  Порушення обмежень щодо використання службового 
становища 

(стаття виключена на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо приведення національного законодавства відповідно до 
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стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» № 221-VII від 18 квітня 

2013 року).

Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди 

(стаття виключена на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України щодо приведення національного законодавства відповідно до стандартів 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» № 221-VII від 18 квітня 2013 року).

Стаття 172-4.  Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення 
з іншими видами діяльності 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємниць-

кою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяль-

ності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики зі спорту) – 

 ▪ тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією отриманого доходу 

від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом. 

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу 

органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління ак-

ціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в 

раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), – 

 ▪ тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян із конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 ча-

стини першої ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за 

винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місце-

вих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній 

основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на 

постійній основі), народних засідателів і присяжних. 

Коментар: однією з головних причин поширення корупції у будь-якій країні є зро-

щування бізнесу та влади. Дослідники зазначають, що корупція може розвиватись 

у двох напрямках: чиновники від влади починають втручатись у справи комерцій-

них підприємств або самі паралельно з владою вести комерційну діяльність з метою 

отримання власних доходів. У другому випадку комерсанти одержують владу, щоб 

забезпечити собі додаткові переваги у власному бізнесі. Ситуація, за якої багато дер-

жавних службовців через підставних осіб займається бізнесом, а велика кількість 

бізнесменів мають корупційні зв’язки у державних органах, є вкрай небезпечною для 

інтересів держави. Саме тому чинне законодавство завжди має передбачати відпові-

дальність державних службовців за порушення таких обмежень. 

Новий Закон відтворив попередні положення про заборону державним службовцям 

займатись підприємницькою діяльністю, навіть дещо пом’якшивши їх. Посадовцям 

державних органів, які перелічені у частині 1 ст. 4 Закону про корупцію, заборонено 

займатись підприємницькою та іншою оплачуваною діяльністю, а також особисто 
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входити до складу органів управління чи наглядових рад господарських підпри-

ємств, організацій приватних форм власності, що мають на меті одержання прибутку. 

У правозастосовчій діяльності важливе значення мають поняття, що вживаються в 

коментованій статті. 

Зокрема, згідно зі статтями 3, 42, 58 Господарського кодексу України, господарська 

діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та 

з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – під-

приємцями. Підприємницька діяльність підлягає державній реєстрації. У разі заняття 

підприємницькою діяльністю без державної реєстрації відповідальність настає згідно 

зі ст. 164 КУАП, а не за Законом про корупцію. Цей висновок, зокрема, випливає 

з пункту 13 Постанови Пленуму Верховного Суду № 13 від 25 травня 1998 року 

«Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушен-

ня, пов’язані з корупцією». 

Під іншою оплачуваною діяльністю розуміють будь-яку дозволену законом дія-

льність, що має на меті отримання доходу, у тому числі – роботу за сумісництвом. 

Визначення сумісництва надається у «Положенні про умови роботи за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій», що затверджене наказом 

Мінпраці України № 43 від 28 червня 1993 року. 

Як вже наголошувалось, на сьогодні судова практика залишає спірним питання про 

віднесення працівників державної лісової охорони до суб’єктів відповідальності за 

корупційні правопорушення, що визначені п.п. «ж» п. 1 частини 1 ст. 4 Закону про ко-

рупцію. Тут слід зазначити, що значна кількість посадовців держлісохорони у 2011–

2013 роках була притягнена за коментованою статтею до відповідальності саме за 

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

Приміром, постановою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 

14.03.2012 року (справа № 801/2035/2012) притягнутий до адміністративної відпові-

дальності за ч. 1 ст. 172-4 КУАП майстер лісу Бердянського лісництва ДП «Бердянське 

лісове господарство» гр-н А. За матеріалами перевірки, що проведена співробітниками 

УСБУ в Запорізькій області, гр-н А., працюючи з 30.12.2009 року на вказаній посаді, у 

березні 2011 року зареєструвався фізичною особою-підприємцем та здійснював підпри-

ємницьку діяльність, пов’язану з вирощуванням зернових та технічних культур. З цією 

метою гр-н А. орендував земельну ділянку та, обробляючи власні землі, отримав у 

4 кварталі 2011 року виручку у сумі 15 тис. грн, чистий дохід з якої становив 3124 грн. 

Суд вказав, що на підставі ст. 89 Лісового Кодексу України, Положення про державну 

лісову охорону, затвердженого постановою КМУ № 976 від 16.09.2009, посадової ін-

струкції майстер лісу Бердянського лісництва ДП «Бердянське лісове господарство» 

гр-н А. належить до суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення згідно 

з п.п «ж» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії коруп-

ції», оскільки є посадовою особою іншого органу державної влади – Державної лісової 

охорони.

Постановою суду на вказану особу накладено штраф у розмірі 850 грн, а дохід, отри-

маний від заняття ним підприємницькою діяльністю, в сумі 757 грн 30 коп., вказано 

конфіскувати у дохід держави. 
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Тому до внесення відповідних змін до законодавства чи надання офіційних роз’яс-
нень з цього приводу посадовим особам держлісохорони рекомендуємо утриматись 
від заняття підприємницькою діяльністю чи іншою оплачуваною діяльністю.  

Іноді на практиці окремі питання виникають стосовно заняття викладацькою, науко-
вою та творчою діяльністю працівниками лісогосподарських підприємств. 

Окремого поняття «викладацька діяльність» у законодавстві немає. Загалом під 
такою діяльністю розуміють викладання навчальних дисциплін в освітніх закладах, а 
тому на практиці застосовуються відповідні нормативні положення педагогічної дія-
льності. Зокрема, згідно із Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», вказане по-
няття охоплює діяльність викладацького складу відповідних навчальних закладів. 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і 
використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні нау-
кові дослідження (ст. 1 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»).

Творча діяльність – індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є ство-
рення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність (ст. 1 Закону України 
«Про професійних творчих працівників та творчі спілки»).

Медичною практикою є діяльність, спрямована на сприяння поліпшенню здоров’я, 
запобігання захворюванням і допомогу при захворюваннях. Відповідно до Наказу 
Міністерства охорони здоров’я № 981 від 30.11.2012 року, медична практика – це 
вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який провадиться закладами 
охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями, які відповідають єдиним 
вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених законом, та медич-
ного обслуговування. 

Інструкторська та суддівська практика зі спорту полягає у проведенні занять у 
спортивних гуртках, секціях, групах та здійсненні суддівських функцій на змаганнях 
з різних видів спорту. 

Детальна інформація щодо обмежень сумісництва та ведення підприємницької ді-
яльності працівниками лісогосподарських підприємства наведена у розділах 2.7, 2.8 
цього видання. 

Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання 
дарунка (пожертви) 

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) – 

 ▪ тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією такого дарунка (пожертви). 

Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви) – 

 ▪ тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян із конфіскацією такого дарунка (пожертви). 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, під-
пунктах «а», «б» пункту 2 частини першої ст. 4 Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції».
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Коментар: як правило, першим кроком до встановлення корупційних зв’язків є не-

контрольоване одержання подарунків публічними службовцями. Не є секретом, що 

подекуди хабарі маскуються під подарунки на свята, яких в Україні відмічається ба-

гато. Тим більше, на практиці межа між неправомірною вигодою (хабарем) та пода-

рунком досить умовна, особливо в тих випадках, коли дарувальник зацікавлений у 

виконанні державним службовцем певних дій на користь його чи органу, де він пра-

цює. Тому однією з новел, що запроваджена Законом про корупцію, є встановлен-

ня обмежень та заборон на одержання дарунків публічними посадовими особами. 

Через низку особливостей нормативного регулювання питання одержання дарунків 

підлягає більш детальному роз’ясненню. 

Насамперед звертаємо увагу, що у частині першій коментованої статті йдеться про 

порушення обмежень, а у другій частині – про порушення заборон на одержання 

подарунків. 

Зокрема, публічні службовці при одержанні подарунків обмежуються наступними 

положеннями Закону про корупцію (ст. 8): 

1) дарунки мають бути в межах загальновизнаних уявлень про гостинність та 

пожертви; 

2) вартість таких дарунків (пожертв) не перевищуватиме 50% мінімальної заро-

бітної плати, встановленої на день прийняття дарунку (пожертви) одноразово. 

У період з 01 січня по 30 червня 2014 року ця сума становить 609 грн, з 01 

липня по 30 вересня 2014 року – 625 грн, з 01 жовтня по 31 грудня 2014 року – 

650 грн 50 коп. Сукупна вартість дарунків, отриманих протягом року з одного 

джерела, не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати (станом 

на 01 січня 2014 року це 1218 грн). Під «одним джерелом» можна розуміти як 

фізичних, так і юридичних осіб, які організаційно не пов’язані між собою. 

Зазначимо, що запроваджена антикорупційним законом форма декларації про май-

но, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру містить графу про суму 

доходу від подарунків, одержаних протягом року. З цього випливає, що для визна-

чення точної вартості подарунка й уникнення можливих непорозумінь дарувальнику 

доречно вручати посадовцю фіскальний чек, товарну накладну чи інший документ, 

що підтверджує вартість дарунка. 

Посадовцям, визначеним у пункті 1, підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої ст. 4 

Закону про корупцію, забороняється: 

1. Приймати дарунки (пожертви) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах да-

рувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, 

так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами.

2. Приймати будь-який дарунок (пожертву) від підлеглої особи.

Тобто керівнику законом заборонено приймати будь-які подарунки від будь- 

кого із підлеглих. 

Звертаємо увагу, що підпорядкованість в управлінській сфері передбачає відносини 

не тільки прямої, а й непрямої (організаційної та правової) залежності. Виходячи з 
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компетенції обласних управлінь лісового господарства, їх керівникам закон заборо-

няє приймати подарунки від директорів держлісгоспів. 

Ці заборони є абсолютними, тобто винятків з них не передбачено. У разі їх недо-

тримання винна посадова особа притягається до адміністративної відповідальності 

за коментованою статтею, а незаконно одержаний подарунок на підставі судового 

рішення підлягає конфіскації. 

Факти протиправного одержання дарунків виявляються правоохоронцями переваж-

но серед державних службовців та посадовців органів місцевого самоврядування. 

Зокрема, постановою Чигиринського районного суду Черкаської області від 04.04.2012 

року у справі № 3/2321/154/12 притягнений до відповідальності за корупційне адміні-

стративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-5 КупАП, голова Іванівської сіль-

ської ради Чигиринського району гр-н А., який, як посадова особа органу місцевого само-

врядування 4 категорії 7 рангу, у зв’язку з виконанням таких функцій, використовуючи 

свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, у грудні 2011 року отримав 

від секретаря Іванівської сільської ради гр-ки Б., яка перебуває у його безпосередньому 

підпорядкуванні, дарунок у вигляді 2-х каністр пального, загальною ємністю 40 літрів, 

а саме: бензину марки АІ-92, що в грошовому еквіваленті становить близько 400 гри-

вень, за оформлення та погодження документів на призначення управлінням праці та 

соціального захисту населення Чигиринської РДА для відшкодування витрат на при-

дбання скрапленого газу, побутового палива та оплату житлово-комунальних послуг 

для її матері, гр-нки В., на суму 900 грн, чим порушив вимоги п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Одержання подарунка (ст. 172-5 КУАП) і одержання неправомірної вигоди (ст. 368 

ККУ) вважаються завершеними з моменту отримання цих об’єктів, незалежно від 

факту здійснення службових повноважень. Також подарунок і неправомірна вигода 

можуть бути аналогічними предметами. Відмінність між ними полягає у такому:

1) одержання неправомірної вигоди завжди пов’язане з необхідністю вико-

ристання особою свого службового становища. Одержання подарунка не 

завжди пов’язане з виконанням повноважень. Наприклад, адміністративним 

правопорушенням буде отримання подарунка від підлеглих співробітників, не-

залежно від мети цих дій;

2) вартість подарунка. Цей критерій для розмежування чітко не прописаний у 

законодавстві. Але якщо існує обмеження отримання подарунка як прояву 

гостинності (не більше 50% мінімальної зарплати), то цей розмір вигоди служ-

бової особи за неправомірне використання її повноважень дає змогу говорити 

про адміністративне правопорушення. Всі отримані вигоди, які перевищують 

50% мінімальної зарплати, за наявності підстав можуть кваліфікуватися як ха-

бар. Діяння тоді розглядається як злочин. 

Різниця між одержанням подарунка (ст. 172-5 КУАП) і незаконним збагаченням 

(ст.  368-2 ККУ) полягає в розмірі одержаної неправомірної вигоди. Для визнання 

діяння злочином і притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 368-2 

ККУ необхідно, щоб вигода була значною, тобто перевищувала 100 неоподаткову-

ваних мінімумів доходів громадян.
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Наголошуємо, що у зв’язку із набранням чинності 09 червня 2013 року Законом 

№ 224 від 14 травня 2013 року до суб’єктів цього правопорушення зараз відносяться 

всі посадові особи державних лісогосподарських підприємств. 

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю 

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зо-

бов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади за-

побігання і протидії корупції», – 

 ▪ тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента – 

 ▪ тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, під-

пункті «а» пункту 2 частини першої ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції». 

Коментар: декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-

рактеру (фінансова декларація) подається посадовими особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також посадовцями 

державних підприємств, установ та організацій. Особа, яка претендує на зайняття 

посади, подає вказану декларацію до призначення чи обрання її на відповідну поса-

ду (ст. 12 Закону про корупцію). 

У 2012 році Державне агентство лісових ресурсів зобов’язало всіх посадовців дер-

жлісгоспів подати згадані декларації. Очевидно, що цей крок був обумовлений не-

визначеністю статусу працівників держлісохорони як суб’єктів відповідальності за 

корупційні порушення. 

З огляду на нові вимоги антикорупційного закону, з 09 червня 2013 року суб’єкта-

ми відповідальності за вказане правопорушення є посадовці держлісгоспів, установ 

та організацій сфери управління Держлісагентства, Мінагрополітики, Міноборони 

тощо. Отже, посадових осіб державного сектору закон зобов’язав подавати щорічні 

фінансові декларації, починаючи з 2013 року. 

Слід наголосити, що загальний термін подачі фінансової декларації визначений з 

01 січня до 01 квітня року, наступного за звітним. Проте Законом про корупцію вста-

новлений спеціальний строк подачі вказаної декларації – з 01 січня до 31 грудня 

року, наступного за звітним. Він поширюється на деякі категорії посадовців, які пе-

релічені у частині 1 ст. 12 Закону про корупцію. 

Про особливості подання фінансових декларації посадовцями лісового господар-

ства детально роз’яснюється у розділі 2.12 цього видання. 

Типовим прикладом коментованого порушення буде постанова Виноградівського 

районного суду Закарпатської області від 29.08.2013 року (справа № 299/2829/13-п), 
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на підставі якої притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-6 

КУпАП лісничого Затиснянського лісництва ДП «Виноградівське лісове господарство» 

гр-на А., який, перебуваючи на посаді лісничого, до кола обов’язків якого входило вико-

нання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, порушив 

спеціальні обмеження, передбачені ч. 1 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції», що відобразилось у тому, що останній, як службова особа правоохо-

ронного (контролюючого) органу, який виконує функції держави, несвоєчасно – 15 квіт-

ня 2013 року – подав до кадрового підрозділу підприємства декларацію про майновий 

стан і доходи за 2012 рік, про що у журналі реєстрацій здійснено запис за № 37.

Відповідальність за коментованою статтею настає у випадках, коли посадовець або 

взагалі не подав декларацію, або ж подав її із запізненням (порушив термін подачі). 

Форма вини (умисел чи необережність) не мають значення. Для кваліфікації діяння 

достатньо буде самого факту порушення згаданих вимог закону. 

Крім того, частина друга цієї статті встановлює відповідальність чиновників у випад-

ку, якщо вони при відкритті валютного рахунка в іноземних банках, що розташовані 

за межами України, протягом 10 днів не повідомлять (або несвоєчасно повідомлять) 

про це органи державної податкової служби. 

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів 

Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених за-

коном, про наявність конфлікту інтересів – 

 ▪ тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п’ятдесяти неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян. 

Примітка. 1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, 

підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої ст. 4 Закону України «Про засади запо-

бігання і протидії корупції». 

2. У цій статті під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими 

інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути 

на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи 

невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень. 

Коментар: встановлення відповідальності за неповідомлення про конфлікт інтере-

сів, як і саме поняття «конфлікт інтересів», стали новелами у вітчизняному законо-

давстві (ст. 14 Закону про корупцію). Про особливості застосування інституту кон-

флікту інтересів у лісовому господарстві детально роз’яснюється у розділах 2.6, 2.10, 

2.11 цього видання. 

Для притягнення до відповідальності за вказаною статтею спочатку потрібно вста-

новити, чи мала місце ситуація конфлікту інтересів. Закон вказує, що підлеглий має 

повідомити безпосереднього керівника про конфліктну ситуацію у письмовій формі. 

Обов’язком керівника буде недопущення прийняття рішень підлеглими у справах, 

де існує конфлікт інтересів. Якщо конфлікт інтересів усе ж таки виник, то керівник 

повинен вжити заходів щодо його врегулювання одним із таких способів:
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 ▪ позбавити посадовця особистого інтересу, з приводу якого виник конфлікт 

інтересів;

 ▪ усунути посадовця від прийняття рішення (або участі в його прийнятті) чи вчи-

нення інших дій в умовах конфлікту інтересів;

 ▪ перевести посадову особу на іншу посаду або звільнити її із займаної посади;

 ▪ прийняти рішення про вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовніш-

нім контролем. 

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про правила етичної поведінки» особи, уповноваже-

ні на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо 

чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішення 

вчиняти дії або бездіяльність на користь своїх особистих інтересів та/або інтересів 

третіх осіб. 

 Підкреслимо, що для кваліфікації діяння за ст. 172-7 КУАП не має значення, чи при-

йнято за результатами його розгляду об’єктивне чи упереджене рішення, отримав 

чи ні від цього вигоду посадовець. Важливий сам факт того, що справа з ситуацією 

конфлікту інтересів вирішена посадовцем, котрий мав у ній особисту зацікавленість. 

Однак визначальним чинником для притягнення посадовця до відповідальності за 

коментованою статтею буде його бездіяльність – неповідомлення керівника в пись-

мовій формі про існування конфлікту інтересів. 

Приміром, постановою Володимирецького районного суду Рівненської області від 

05.06.2013 року (справа № 556/1136/13-п) притягнуто до адміністративної відповідаль-

ності за ст. 172-7 КУпАП майстра лісу Хіноцького лісництва ДП «Володимирецьке 

лісове господарство» гр-на А., який зайняв вказану посаду з 18.06.2012 року, знаючи при 

цьому, що на посаді лісничого цього ж лісництва з 01.04.2005 року працює його син – 

гр-н Б., у безпосередньому підпорядкуванні якого він став перебувати. Незважаючи на 

вказану обставину та будучи попередженим про спеціальні обмеження щодо запобіган-

ня корупції, гр-н А. безпосередньому керівнику про конфлікт інтересів не повідомив. Як 

зазначив суд, згідно з посадовими обов’язками майстра лісу, останній підпорядковуєть-

ся безпосередньо лісничому, інженерам з охорони та захисту лісу, головному лісничому. 

Це створює умови впливу на об’єктивність та упередженість прийняття рішень, а 

також вчинення чи невчинення під час виконання наданих йому службових повноважень 

та безпосереднього впливу на ці рішення. 

У наведеній справі майстер лісу мав виконати вимоги пункту 2 частини першої ст. 14 

Закону про корупцію. По-перше, закон покладає на посадовця обов’язок взагалі не 

допускати таких ситуацій, а по-друге, в разі їх виникнення, – негайно повідомляти свого 

безпосереднього керівника. Нагадаємо, що з дати набрання чинності Законом № 224 

від 14.05.2013 року таке повідомлення обов’язково подається у письмовій формі. 

Власне, поняття «конфлікт інтересів» є оціночним, адже ніколи не можна повністю 

визначити коло особистих інтересів службовця та ситуації, за яких вони стикнуться з 

інтересами служби. Як правило, до конфлікту інтересів відносяться ситуації, коли пу-

блічний посадовець приймає по службі рішення чи вчинює офіційні дії, де однією із 

сторін виступають його родичі. Також зацікавленими сторонами можуть бути суб’єк-

ти господарювання, де посадовець до вступу на державну службу був засновником 

чи директором, або якщо комерційна організація використовувала його послуги. 
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Наприклад, головному лісничому держлісгоспу надійшла на розгляд заява зацікав-

леної юридичної особи про одержання лісового квитка для збору ягід на землях 

держлісгоспу. У поданій заяві вказувалось про необхідність виділення певного лі-

міту на збір лісових ресурсів. Керівник зацікавленої юридичної особи є близьким 

родичем головного лісничого, тому в останнього з’являється конфлікт інтересів. У 

такому випадку головний лісничий має невідкладно повідомити про це директора 

держлісгоспу, як передбачає це ст. 14 Закону про корупцію. Якщо він цього не зро-

бить та оформить лісовий квиток для підпису директора, виникають підстави для 

притягнення його до відповідальності за ст. 172-7 КУАП. Іншим прикладом цього 

правопорушення є ситуація, коли начальник відділу підприємства при призначенні 

на посаду умисно не повідомляє директора про те, що в його безпосередньому під-

порядкуванні перебуватиме близький родич. 

Такі види порушень можуть вчинюватись лише шляхом бездіяльності. Якщо посадо-

вець через необережність не повідомив керівника про конфліктну ситуацію, підстав 

для його притягнення не буде. 

Стаття 172-8.  Незаконне використання інформації, що стала відома особі 
у зв’язку з виконанням службових повноважень 

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах 

інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, – 

 ▪ тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 части-

ни першої ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Коментар: у сучасних умовах інформація є товаром, що має особливу цінність. Ві-

тчизняне законодавство надає низку гарантій захисту різним видам інформації від 

доступу до неї третіх осіб. Такі гарантії стосуються і обмежень щодо розголошення 

та використання інформації публічними службовцями. Згідно з вимогами законодав-

ства, на законні вимоги державних органів підприємці зобов’язані надавати значну 

кількість відомостей. У зв’язку з цим виникають значні ризики, пов’язані з незакон-

ним поширенням такої інформації з вини державних органів. Адже корумпований 

чиновник із різних мотивів може протиправно розголошувати одержані ним конфі-

денційні відомості конкурентам, кримінальним структурам, надати в ЗМІ, оприлюд-

нити їх в мережі Інтернет тощо. 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про інформацію», реалізація права на інформацію не 

повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні 

та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридич-

них осіб. Загальна заборона для державних службовців розголошувати інформацію 

з обмеженим доступом міститься у різних нормативних актах, що стосуються дер-

жавної служби. Пункт 2 частини 1 ст. 10 Закону про корупцію забороняє публічним 

службовцям, які звільнились зі служби, протягом року розголошувати або вико-

ристовувати у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням 

службових повноважень. 
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Такою інформацією можуть бути, наприклад, дані про бізнес-схеми придбання, пе-

реробки та реалізації деревини приватних деревообробних підприємств. Спосіб, за 

яким інформація може стати відомою посадовцю, не має значення. Це може бути як 

витребування документів у комерційної структури, відомості, одержані на нараді, від 

колег або при проведенні ревізій, перевірок тощо. Також не має значення для квалі-

фікації, яким чином посадовець незаконно розголосив чи використав цю інформацію 

у своїх інтересах (відкрито виступив у ЗМІ, таємно передав дані іншим джерелам, 

повідомив своїм знайомим тощо).

Коментована стаття забороняє чиновникам розголошувати та використовувати ін-

формацію, яка стала їм відома у зв’язку зі службовою діяльністю. 

Під розголошенням слід розуміти ознайомлення, передачу інформації або створен-

ня посадовцями умов, що надають можливість ознайомитись третім особам з відпо-

відними відомостями.

Під використанням інформації вважають будь-яке застосування відомостей у гос-

подарській чи іншій діяльності. 

Запровадження відповідальності за розголошення та використання інформації у 

власних інтересах не значить, що чиновникам відтепер взагалі заборонено поши-

рювати будь-яку інформацію, одержану при виконанні обов’язків. Державні органи 

мають це робити лише у передбачений законом спосіб, не порушуючи вимог чинно-

го законодавства. 

Для кваліфікації діянь за коментованою статтею обов’язкові дві умови: 

1. Розповсюдження/використання інформації посадовець здійснив всупереч ви-

могам закону.

2. Таке розголошення/використання вчинено ним у своїх інтересах. 

Діяння вчиняється з прямим умислом, однак мотив незаконного поширення чи ви-

користання посадовцем інформації значення не має. Це може бути користь, помста, 

заздрість, кар’єризм, неприязнь тощо. 

Через специфічність правової конструкції коментованої статті, справи цієї категорії 

не поширені у судовій практиці. Як приклад, можна навести постанову Знам’янського 

районного суду Кіровоградської області від 24.10.2011 року (справа № 3-1741/11), за якою 

притягнуто до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пе-

редбачене ч. 1 ст. 172-8 КупАП, гр-на А. Останній, як депутат Іванковецької сільської 

ради Знам’янського району, використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з 

цим можливості, маючи вільний доступ до інформації щодо вільних земельних ділянок 

на території Сніжківської балки Іванковецької сільської ради Знам’янського району, на 

які не виготовлені державні акти, в подальшому її використав у власних цілях, чим 

порушив вимоги Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» за таких 

обставин. Зокрема, вказана особа з метою незаконного одержання матеріальних благ 

у квітні-липні 2011 року отримала інформацію про вільні земельні ділянки на території 

Сніжківської балки Іванковецької сільської ради від голови Іванковецької сільської ради 

гр-на Б., що надало їй можливість самовільно використовувати земельну ділянку за-

гальною площею 9,75 га для вирощування сільськогосподарської культури (кукурудзи).
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Оскільки відповідальність встановлюється за протиправне поширення чи викори-

стання інформації, велике значення має правовий статус розголошених відомостей, 

наявні обмеження у доступі. Слід зазначити, що найменше заборон щодо розпов-

сюдження має публічна інформація. Статтею 20 Закону України «Про інформацію» 

визначено, що за порядком доступу інформація поділяється на:

 ▪ відкриту інформацію;

 ▪ інформацію з обмеженим доступом. 

У свою чергу, інформація з обмеженим доступом поділяється на:

 ▪ конфіденційну (ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації») ;

 ▪ таємну (ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

 ▪ службову (ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). 

Згідно з частиною 2 ст. 21 згаданого Закону, конфіденційна інформація може поши-

рюватись за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку від-

повідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. 

Конфіденційну інформацію слід розрізняти від комерційної таємниці. Відповідно до 

ст. 507 Цивільного кодексу України, органи державної влади зобов’язані охороняти 

від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка є комерційною 

таємницею. За розголошення комерційної та банківської таємниці без згоди її влас-

ника ст. 232 ККУ передбачена кримінальна відповідальність. 

Тобто, вказаний проступок необхідно відрізняти від інших видів порушень, наприклад:

 ▪ використання, розголошення комерційної таємниці, а також конфіденційної 

інформації (ч. 3 ст. 164-3 КУАП);

 ▪ використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю 

(ст. 231 ККУ);

 ▪ розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 ККУ);

 ▪ розголошення державної таємниці (ст. 328 ККУ).

При визначенні ознак цього порушення має значення:

а) вид розголошеної інформації;

Зауважимо, що для притягнення до відповідальності за ст. 172-8 КУАП необхідно, 

щоб розголошена інформація не належала до таких таємниць:

 ▪ державна таємниця – вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері 

оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 

охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній 

безпеці України та які визнані у порядку, встановленому Законом «Про дер-

жавну таємницю», державною таємницею і підлягають охороні державою;

 ▪ комерційна таємниця – відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною ін-

формацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не 

є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати 

шкоди його інтересам (статті 505–508 Цивільного кодексу України);

 ▪ банківська таємниця – інформація щодо діяльності та фінансового стану осо-

би, яка відома банку у процесі обслуговування особи та взаємовідносин з ним 

чи третім особам при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати 
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матеріальної чи моральної шкоди особі (ст. 60 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність»);

 ▪ конфіденційна інформація – інформація про фізичну особу (дані про її націо-

нальність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, адресу, 

дату і місце народження), а також додаткова інформація, доступ до якої об-

межено фізичною або юридичною особою (статті 11, 21 Закону України «Про 

інформацію», ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

б) мета або наслідки розголошення;

Неправомірне розголошення інформації, зазначене у ст. 172-8 КУАП, не передбачає 

наявності додаткових кваліфікуючих ознак. Тоді як при вчиненні інших протиправ-

них діянь необхідна наявність у порушника: 

 ▪ мети заподіяння шкоди діловій репутації або майну підприємця (частина 3 

ст. 164-3 КУАП), 

 ▪ завданої істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності (ст. 231 ККУ), 

 ▪ наявність корисливих чи інших особистих мотивів і завданої істотної шкоди 

суб’єкту господарської діяльності (ст. 232 ККУ).

Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції 

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 п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти не-

оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар: новий Закон про корупцію (частина 7 ст. 5) зобов’язує широке коло по-

садовців, починаючи від керівників органів державної влади та закінчуючи керів-

никами структурних підрозділів приватних юридичних осіб, вживати заходів щодо 

запобігання та протидії корупції. При цьому законом встановлена низка умов:

1. Повідомляти про корупційні факти необхідно установи, які спеціально упов-

новажені протидіяти корупції, тобто визначені законом (частина 5 ст. 5) пра-

воохоронні органи. Керівникам підприємств лісового господарства про коруп-

ційні порушення їх підлеглих слід інформувати територіальні органи прокура-

тури, спецпідрозділи МВС або СБУ.

2. Посадовці державних органів, місцевого самоврядування, юридичних осіб ма-

ють письмово повідомляти правоохоронні органи не тільки у разі виявлення 

корупційного правопорушення, а й у випадку одержання інформації про 

вчинення такого порушення. 

3. Вказані посадові особи, крім негайного письмового повідомлення правоохо-

ронних органів, зобов’язані також ужити заходів щодо припинення корупцій-

ного правопорушення. 

Наприклад, виявивши з боку підлеглого держслужбовця факт триваючого зловжи-

вання службовим становищем, його керівник зобов’язаний не тільки негайно пись-

мово повідомити правоохоронний орган, а й зупинити таке зловживання. За наявно-

сті законних підстав – відсторонити підлеглого від посади.
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4. Вказані посадові особи зобов’язані вживати заходів щодо припинення фактів 

корупції у межах своїх повноважень. Ця умова дуже важлива, оскільки з неї 

випливає, що для притягнення до відповідальності за коментованою статтею 

необхідно встановити, що ці особи мали реальні владні повноваження відносно 

порушника, і на них законом покладено обов’язок протидіяти корупції. За від-

сутності таких повноважень, що передбачені законом чи добровільно покладені 

посадовими обов’язками, особа не може притягуватись до відповідальності. 

Під згаданим у цій статті терміном «невжиття передбачених законом заходів у разі 

виявлення корупційного правопорушення» слід розуміти умисне неповідомлення пра-

воохоронних органів та умисне неприпинення фактів корупції, що стали відомі їм по 

службі. Для правильної кваліфікації дії порушників за коментованою статтею може 

мати значення, чи доведений факт корупційного правопорушення (чи набрала за-

конної сили постанова суду у справі про адмінпорушення). 

Виходячи з визначеного законом поняття «корупція», коло суб’єктів, які можуть вчи-

няти корупційні порушення, прямо використовуючи владні повноваження (частина 

1 ст. 4 Закону про корупцію), стосується державних службовців, посадовців органів 

місцевого самоврядування та працівників правоохоронних органів. Ці особи підля-

гатимуть відповідальності у тому випадку, коли факти корупції були їм достовірно 

відомі та за колом своїх повноважень вони мали безпосередньо вплинути на їх пере-

біг, однак не виконали покладених законом обов’язків. Наприклад, прокурор виявив 

корупційне порушення, але умисно не склав протокол про його вчинення; начальник 

управління, виявивши факт одержання начальником відділу подарунка від свого під-

леглого, не повідомив про це правоохоронний орган.

У судовій практиці за ст. 172-9 притягуються керівники підприємств та установ, які, зна-

ючи що їх підлеглі є близькими родичами, не вживали заходів, передбачених ч. 2 ст. 9 

Закону про корупцію. Такими керівниками не усувались обставини безпосередньої під-

порядкованості: вони не переводили підлеглих на інші посади, що виключають безпо-

середнє підпорядкування, а в разі неможливості такого переведення – не звільняли їх. 

Стаття 212-3. Порушення права на інформацію 

Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання ін-

формації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така ін-

формація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно 

до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

звернення громадян», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання 

і протидії корупції», або на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокату-

ру та адвокатську діяльність», –

 ▪ тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною пер-

шою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –

 ▪ тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до вісімде-

сяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Коментар: у демократичному суспільстві обізнаність громадськості із діяльністю 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повинна стримувати таких 

службовців від вчинення корупційних порушень. Запровадження санкцій за пору-

шення конституційного права громадян на вільне збирання, зберігання, використан-

ня інформації розглядається як один із важливих засобів запобігання корупції, забез-

печення прав та законних інтересів громадян, їх представників та юридичних осіб на 

доступ до інформації. 

У зв’язку з чим законодавець у коментованій статті встановив відповідальність за такі дії:

 ▪ неправомірну відмову у наданні інформації;

 ▪ несвоєчасне надання інформації;

 ▪ неповне надання інформації;

 ▪ надання інформації, що не відповідає дійсності у випадках, коли така ін-
формація підлягає наданню на запит громадянина або юридичної осо-
би відповідно до таких законодавчих актів:

1. Закон України «Про інформацію» 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про інформацію», кожен має право на інформацію, 

вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, необхідну 

для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, усно, письмово або в інший 

спосіб – на свій вибір.

Конкретних термінів надання відповіді на запити громадян цей закон не встановлює. 

2. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Визначення поняття «публічна інформація» міститься у ст. 1 згаданого Закону. Згідно 

з положеннями цього нормативного акта, обласні управління лісового та мислив-

ського господарства як суб’єкти владних повноважень зобов’язані в усіх випадках у 

спосіб, передбачений законом, надавати на запити громадян публічну інформацію. 

Виняток – інформація з обмеженим доступом. 

На підставі ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» лісогосподар-

ські підприємства визнаються розпорядниками інформації про стан довкілля (еколо-

гічної інформації про ліси) та розпорядниками іншої суспільно необхідної інформації. 

Тому вони мають надавати відповідь на інформаційні запити громадян та юридичних 

осіб не пізніше 48 годин із дня отримання такого запиту. Крім того, керуючись 

ст. 20 згаданого Закону, лісгоспи протягом 5 робочих днів зобов’язані надавати 

громадянам інформацію про використання ними бюджетних коштів, надання послуг 

із видачі спеціальних дозволів (лісових квитків). 

Порушення встановлених законом термінів тягне за собою відповідальність за 

ст. 212-3 КУАП. 

3. Закон України «Про звернення громадян» 

На підставі ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», звернення, оформлені 

належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому при-

йняттю та розгляду. Згідно зі ст. 20 цього закону, загальний термін розгляду звернень 
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громадян (заяв, скарг, пропозицій) становить 15 днів із дня отримання такого звер-

нення, при цьому він може бути продовжений керівником до 30 днів. Загальний 

термін розгляду не може перевищувати 45 днів.

4. Закон України «Про доступ до судових рішень»

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про доступ до судових рішень», особа, яка не бере 

(не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, 

свобод, інтересів чи обов’язків, може звернутися до апарату відповідного суду з 

письмовою заявою про надання можливості ознайомитися із судовим рішенням, ви-

готовити в приміщенні суду копії судового рішення за допомогою власних технічних 

засобів, виготовити копії судового рішення апаратом суду. У заяві особа повинна 

обґрунтувати, чому вона вважає, що судове рішення безпосередньо стосується її 

прав, свобод, інтересів чи обов’язків. Заява розглядається відповідальною службо-

вою особою апарату суду невідкладно, а якщо вона потребує додаткового вивчен-

ня – протягом трьох робочих днів.

5. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону про корупцію, всім особам, зазначеним у пунктах 1–3 

ч. 1 ст. 4 цього Закону забороняється:

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 згаданого закону.

Крім положень, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації», 

Закон про корупцію визначає, що не можуть бути віднесені до інформації з обмеже-

ним доступом відомості про розміри, види благодійної та іншої допомоги, що нада-

ється фізичним та юридичним особам, чи одержується від них особами, зазначеними 

у пункті 1 частини першої ст. 4 цього закону. Також не може обмежуватись доступ до 

інформації про розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої 

ст. 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають 

обов’язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви). 

6. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» врегульовує пи-

тання адвокатського запиту, який адвокат має право подавати на адресу підпри-

ємств, установ та організацій з метою отримання інформації, копій документів, які 

необхідні йому для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту 

мають додаватись посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адво-

катською діяльністю, ордера або доручення центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові 

особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким 

направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів із дня 

отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім ін-
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формації з обмеженим доступом, та копії документів, у яких міститься інформація з 

обмеженим доступом.

Якщо адвокатський запит стосується надання великого обсягу інформації або потре-

бує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду адвокатсько-

го запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням 

причин такого продовження, про що адвокатові повідомляється не пізніше п’яти 
робочих днів із дня отримання адвокатського запиту.

Форма вини за вчинення порушень, передбачених ст. 212 КУАП, може бути як умис-

ною, так і необережною. Наприклад, якщо термін відповіді на інформаційний запит 

порушено на кілька днів, уже можна ставити питання про притягнення винних поса-

довців до відповідальності. 

Зважаючи на суворі вимоги інформаційного законодавства, адміністраціям ОУЛМГ 

та лісогосподарських підприємств рекомендується тримати на особливому контролі 

додержання термінів надання відповідей на інформаційні запити. 

4.2 КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: 
КОМЕНТАР АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗМІН 

Стаття 353.  Самовільне присвоєння владних повноважень або звання 
службової особи

1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєд-

нане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, –

 ▪ карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох 

років.

II. Те саме діяння, пов’язане з використанням форменого одягу чи службового по-

свідчення працівника правоохоронного органу, –

 ▪ карається обмеженням волі на термін до чотирьох років або позбавленням волі 

на строк до трьох років.

Коментар: ці суспільно небезпечні діяння безпосередньо не пов’язані з корупцією, 

оскільки суб’єктом вчинення таких злочинів є громадяни. Шкода від їх вчинення зав-

дається авторитету органів влади. Подібні злочини вчинюються шляхом неправомір-

ного (безпідставно, всупереч встановленому порядку застосування владних функції) 

присвоєння повноважень державного посадовця, як правило, у формі введення в 

оману інших людей щодо свого дійсного правового положення. Обов’язковою скла-

довою злочинних дій має бути їх поєднання із вчиненням інших суспільно-небезпеч-

них діянь: адміністративних проступків або злочинів.

Наприклад, особа представляється працівником міліції та шляхом шахрайства одер-

жує гроші у правопорушника за приховування виявленого порушення. 

Законодавець доповнив коментовану статтю другою частиною, посиливши таким чи-

ном відповідальність за цей злочин у випадку, коли він вчинюється з використанням 

форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу. 
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Стаття 354.  Підкуп працівника державного підприємства, установи 
чи організації

1. Пропозиція чи обіцянка працівнику державного підприємства, установи чи орга-

нізації, який не є службовою особою, надати йому або третій особі неправомірну 

вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення працівником 

будь-яких дій із використанням становища, яке він займає, в інтересах того, хто про-

понує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи –

 ▪ караються штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян або громадськими роботами на термін до ста годин.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, –

 ▪ караються штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на термін від ста до 

двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років.

3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання працівником державного підпри-

ємства, установи чи організації, який не є службовою особою, неправомірної вигоди 

для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій із використан-

ням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, в інтересах 

того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи –

 ▪ караються штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на термін від ста до 

двохсот годин.

4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попе-

редньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди, –

 ▪ караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шіст-

десяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на термін від одного 

до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 

волі на той самий термін.

5. Особа, яка пропонувала, обіцяла або надала неправомірну вигоду, звільняється 

від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вима-

гання неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної 

вигоди вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно 

заявила про те, що сталося, до органу, службова особа якого наділена законом пра-

вом повідомляти про підозру.

Примітка. 1. У цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти 

чи інше майно, переваги, пільги, послуги, що перевищують 0,5 неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян, або нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, на-

дають чи одержують без законних на те підстав.

2. Повторним у статтях 354, 368, 368-3, 368-4 та 369 цього Кодексу визнається 

злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених 

зазначеними статтями.

3. У статтях 354, 368, 368-3 та 368-4 під вимаганням неправомірної вигоди слід ро-

зуміти вимогу щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або 
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бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, 

службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або умисне 

створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запо-

бігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Коментар: раніше стаття мала назву «Одержання незаконної винагороди праців-

ником державного підприємства, установи чи організації» та застосовувалась щодо 

вказаних суб’єктів при вимаганні ними матеріальних благ у значному розмірі. Од-

нак «антикорупційними» змінами, що внесені Законом № 221 від 18.04.2013 року, 

законодавець вніс корективи у редакцію коментованої норми, таким чином запро-

вадивши відповідальність громадян, які працюють у публічній сфері, за одержання 

неправомірної вигоди, а також за прийняття пропозиції або обіцянки такої вигоди. 

Крім того, встановлена відповідальність для тих, хто пропонує/обіцяє/надає таку ви-

году працівникам держпідприємств та установ. Іншими словами можна сказати, що 

для «неслужбових» осіб державного сектору введена кримінальна відповідальність 

за одержання хабарів.

Об’єктивна сторона вказаного злочину виявляється у наступних діях:

1. Пропозиція працівнику державного підприємства, установи чи організації, 

який не є службовою особою, надати йому або третій особі неправомірну ви-

году. 

2. Обіцянка працівнику державного підприємства, установи чи організації, який 

не є службовою особою, надати йому або третій особі неправомірну вигоду. 

3. Надання такої вигоди працівнику державного підприємства, установи чи ор-

ганізації, який не є службовою особою, надати йому або третій особі непра-

вомірну вигоду. 

4. Прийняття пропозиції працівником державного підприємства, установи чи 

організації, який не є службовою особою, неправомірної вигоди. 

5. Прийняття обіцянки працівником державного підприємства, установи чи ор-

ганізації, який не є службовою особою, неправомірної вигоди.

6. Одержання працівником державного підприємства, установи чи організації, 

який не є службовою особою, неправомірної вигоди.

Однак відповідальність за наведені дії наступає за трьох обов’язкових умов:

а) неправомірна вигода надається за вчинення чи невчинення працівником певних 

дій;

б) такі дії (бездіяльність) обов’язково мають бути вчинені службовою особою з 

використанням становища, яке вона займає; 

в) такі дії мають бути вчинені або в інтересах того, хто надає неправомірну виго-

ду, або в інтересах третьої особи.

Зауважимо, що частина 1 коментованого злочину за правовою конструкцією та зміс-

том співпадає з частинами 1, 2 ст. 369 КК України («Пропозиція або надання непра-

вомірної вигоди службовій особі»), а частина 3 цієї статті співпадає з частинами 1, 

2 ст. 368 КК України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомір-

ної вигоди службовою особою»). Власне, відмінність між цими нормами полягає у 

суб’єктах злочинів (службові та «неслужбові» особи), а також у використанні при 

цьому службового становища.
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Відповідні роз’яснення щодо особливостей застосування об’єктивної сторони про-

позиції/обіцянки/надання та прийняття пропозиції/обіцянки/одержання неправомір-

ної вигоди надані у коментарях до статей 368, 369 КК України цього видання. 

Як і раніше, суб’єктами злочину залишились працівники державних підприємств, 

установ та організацій, які не мають статусу службових осіб. Поняття «службова 

особа» міститься у ст. 18 КК України та у примітці до ст. 364 КК України. Детальні 

роз’яснення стосовно цього містяться у розділі 1.1 цього видання. 

Нагадаємо, що Закон про корупцію розрізняє службових осіб двох видів: публічної 

та приватної сфери. Спрощуючи, можна виокремити 3 типи службових осіб: 

 ▪ представників влади. До них належать посадовці, які наділені законом 

пред’являти певні вимоги особам, які не є їх підлеглими;

 ▪ посадовці, які виконують організаційно-розпорядчі обов’язки. Визначальною 

рисою їх статусу є наявність підлеглих;

 ▪ посадовці, які виконують адміністративно-господарські обов’язки. Ці особи 

уповноважені приймати самостійні рішення щодо ввіреного їм майна, тобто 

мають право ним розпоряджатись. 

Відповідні повноваження та обсяг наділеної компетенції мають бути закріплені у 

посадовій (службовій) інструкції. Крім того, наявність владних повноважень у по-

садовця має визначатись у нормативних актах. Усі функції будь-який з перелічених 

посадовців може виконувати не лише постійно, а й тимчасово, а також на підставі 

спеціального повноваження. 

Усіх інших працівників підприємств, установ та організацій, які не мають вищевказа-

них повноважень, не можна вважати службовими особами. Як правило, вони вико-

нують суто технічні чи професійні функції. Виняток судова практика робить для лі-

карів, коли вони видають лікарняний, та викладачів, коли останні приймають іспити. 

У державному секторі до категорії «працівників, які не є службовими особами», 

відносяться працівники шкіл, дитячих садків, лікарень, наукових установ, вищих 

навчальних закладів тощо. На рівні лісогосподарського підприємства суб’єктами 

відповідальності за коментованою статтею є інженери, бухгалтери, економісти, ін-

спектори з кадрів, секретарі, юрисконсульти, механіки, робітники, пожежники, лісо-

руби тощо. В ОУЛМГ особами, які не мають владних та організаційно-розпорядчих 

функцій, є спеціалісти різних категорій, провідні, головні спеціалісти. Особами, які 

не наділені службовим становищем, є інженери – таксатори та лісопатологи лісо-

захисних об’єднань, викладачі наукових та навчальних закладів сфери управління 

Держлісагентства. 

Звертаємо увагу, що диспозиція статті не поширюється на комунальні підприємства, 

установи та організації, а тому суб’єктами відповідальності за ст. 354 КК України не 

можуть бути працівники комунальних лісгоспів. 

У ст. 1 Закону про корупцію визначено, що неправомірна вигода – це грошові кошти 

або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, про-

понують, надають або одержують без законних на те підстав. Детальне визначення 

неправомірної вигоди надається у розділі 2.2 цього видання. 
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Не може визнаватись неправомірною вигодою дохід, який отримується працівни-

ком державного підприємства, установи або організації у випадку заняття ним заре-

єстрованою підприємницькою діяльністю, роботи за сумісництвом або заняття ним 

іншою оплачуваною діяльністю. У цьому випадку дохід одержується на законних 

підставах, і він є платою або винагородою за певну діяльність, яка сама по собі не є 

корупційною. 

Те саме стосується випадків, коли працівник держпідприємства у позаробочий час 

підробляє вантажником, таксистом, кухарем чи виконує іншу роботу, не пов’язану 

зі своїми можливостями, які надає йому робота на підприємстві. Оскільки у цьому 

випадку така діяльність не є корупційною і при цьому не використовується займане 

ним становище, підстав для притягнення такого працівника за ст. 354 КК України 

не буде.

В існуючій судовій практиці за вказаною статтею кваліфікуються дії вчителів шкіл, 

які одержують гроші від батьків учнів за сприяння у навчанні дітей, виставлення їм 

найкращих оцінок тощо.

Окремо слід зупинитись на визначенні розміру неправомірної вигоди, що згадується 

у цій статті. На сьогодні законодавець встановив досить складну схему розрахунку 

сум завданої шкоди за вчинені службові злочини, а також розміру неправомірної ви-

годи, за перевищення якого наступає кримінальна відповідальність. 

Відповідно до пункту 5 підрозділу 1 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПК 

України), неоподаткований мінімум доходів громадян для цілей кваліфікації вчинено-

го за нормами адміністративного та кримінального законодавства встановлюється на 

рівні соціальної пільги. Соціальна пільга підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 ПК 

України дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатних, який встанов-

люється на 01 січня звітного року. 

Законом України «Про державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 року 

цей мінімум встановлений у розмірі 1218 грн. Однак п. 1 розділу ХІХ ПКУ встанов-

лює, що соціальна податкова пільга, встановлена підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 

ст. 169 ПК України, набуває чинності з 01 січня 2015 року. До 31 грудня 2014 року 

для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається у роз-

мірі 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних, який встановлено на 

01 січня звітного року. Тобто ця сума становить не 1218 грн, а 609 грн. 

Таким чином, у 2014 році розмір неправомірної вигоди, достатній для притяг-

нення особи до кримінальної відповідальності за ст. 354 КК України, стано-

вить 609 грн. 

Наголошуємо, що показник соціальної податкової пільги щорічно змінюється у бік 

збільшення, а тому вищевказаний розмір неправомірної вигоди збільшуватиметься 

щороку.
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Стаття 358.  Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи 
використання підроблених документів, печаток, штампів

1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи 

посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, 

приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи по-

свідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою 

використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а 

також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ 

чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи 

бланків з тією самою метою або їх збут –

 ▪ караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, 

який не є службовою особою, приватним підприємцем, аудитором, експертом, оці-

нювачем, адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’я-

зану з наданням публічних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які 

посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи 

звільняють від обов’язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, 

інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять пе-

редбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів 

чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних до-

кументів, у тому числі особистих документів особи –

 ▪ караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або арештом на термін від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на 

строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або 

за попередньою змовою групою осіб, –

 ▪ караються обмеженням волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на 

той самий строк.

4. Використання завідомо підробленого документа –

 ▪ карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-

мадян або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі на строк 

до двох років.

Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу 

слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях 

інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричи-

нили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана 

як документи – докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються 

чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної вла-

ди, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від 

форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, 

у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх про-

фесійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види 

документів, що складені з дотриманням визначених законом форм, та містять перед-

бачені законом реквізити.
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Коментар: законодавець доповнив коментовану статтю частиною другою та тре-

тьою, таким чином запровадивши кваліфікований склад підроблення документів, 

якщо воно вчинене працівниками будь-яких юридичних осіб, котрі не є приват-

ними підприємцями, аудиторами, експертами, адвокатами тощо. Зокрема це може 

стосуватись і посад лісників, які доволі часто не відносяться судами до категорії 

службових осіб. 

Крім того, на рівні закону надано визначення, що слід розуміти під офіційним доку-

ментом. 

Різниця між підробленням документів, що передбачене цією статтею, та службовим 

підробленням – злочином, передбаченим ст. 366 КК України, – полягає у статусі суб’єк-

тів вчинення. У першому випадку відповідальності підлягає будь-яка фізична дієздатна 

особа. У разі службового підроблення може притягуватись до відповідальності тільки 

та службова особа, до кола обов’язків якої входила видача таких документів. 

Офіційними документами, щодо яких існує ризик підроблення, у лісовому секторі 

можуть бути лісовий квиток, товарно-транспортна накладна, посвідчення мисливця, 

контрольна картка обліку добутої дичини тощо. Протягом 2007–2009 років поши-

реним злочином серед підприємців, які займались експортом нелегальної деревини, 

була підробка сертифіката про походження лісоматеріалів та пиломатеріалів. Цей 

документ разом із низкою інших надавався ними у митні органи для оформлення 

експортного вантажу. 

Розділ XVII Кримінального кодексу України 

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Кримінальний кодекс України до внесення «антикорупційних» змін передбачав за-

гальну відповідальність за злочини у сфері службової діяльності всіх посадовців, 

незалежно від форм власності та статусу організацій, де вони працюють. Однак нор-

мами, що внесені до Кодексу Законом № 3207, законодавець розмежував частину 

службових злочинів залежно від виду юридичних осіб, у яких обіймають посади від-

повідні службові особи. 

Кого закон відносить до службових осіб? 
Згідно зі ст. 18 ККУ, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово 

чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи 

місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в ор-

ганах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 

в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-роз-

порядчих 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 орга-

ном чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, 

судом або законом.
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Згідно з приміткою до ст. 364 КК України, виділена група злочинів, суб’єктами від-

повідальності яких можуть бути лише службові особи юридичних осіб публічного 

права (статті 364, 365, 368, 368-2, 369 ККУ). Йдеться про посадовців державних 

органів, установ, організацій, підприємств, державних компаній та холдингів із дер-

жавною часткою у статутному капіталі понад 50%, сільських, районних, обласних 

рад, а також комунальних підприємств. Друга група суб’єктів відповідальності охоп-

лює посадовців юридичних осіб приватного права (статті 364-1, 365-1, 368-3, 369-

2 ККУ). Це керівники різних суб’єктів господарювання приватної форми власності 

(ТОВ, ПАТ, ПрАТ), громадських організацій, кооперативів, споживчих товариств, 

фермерських господарств тощо. 

Кримінальним кодексом України (статті 365-2, 368-4 ККУ) у 2011 році також запро-

ваджена відповідальність для окремої групи суб’єктів – осіб, які надають публічні 

послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, експерти, арбітражні керуючі, незалежні 

посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді тощо). Загалом відбулось 

розмежування службових злочинів на «публічні» (що вчинюються в органах вла-

ди, місцевого самоврядування та інших організацях державної форми власності) та 

«приватні» (що вчинюються у недержавних підприємствах, установах та організаці-

ях та особами, які надають публічні послуги). Через широту поняття «корупція» та 

специфіку кримінального законодавства законодавець не розділив злочини в сфері 

службової діяльності на корупційні та некорупційні. Через це розмежування суб’єк-

тів відповідальності за службові злочини не збігається з класифікацією, що засто-

совується у розділі 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення та у 

ст. 4 Закону про корупцію. 

У загальному сенсі, корупція виявляється у використанні службовою особою на-

даних їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одер-

жання неправомірної вигоди. Тому, наприклад, зловживання владою або службовим 

становищем (ст. 364), перевищення влади або службових повноважень (ст. 364) не 

завжди можуть бути корупційними злочинами, адже для цього потрібна відповідна 

спрямованість такого діяння. Неможливо вважати корупційним злочином і ст. 367 КК 

України «Службова недбалість», оскільки «невиконання або неналежне виконання 

службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них» 

не має на меті одержання неправомірної вигоди. Тому правозастосувач при кожній 

кваліфікації злочинів повинен сам вирішувати, чи має діяння ознаки корупції. 

Увага!
Класифікація суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, що 

визначена ст. 4 Закону про корупцію, не співпадає з класифікацією суб’єктів 

злочинів у сфері службової діяльності, що передбачена Кримінальним кодек-

сом України. 

На посадовців державних органів лісового господарства та державних, комуналь-

них лісогосподарських підприємств поширюється кримінальна відповідальність за 

вчинення таких злочинів: 

 ▪ зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ);

 ▪ перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 ККУ);
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 ▪ прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (ст. 368 

ККУ);

 ▪ незаконне збагачення (ст. 368-2 ККУ);

 ▪ пропозиція або давання хабара (ст. 369 ККУ).

Крім того, працівниками державних лісогосподарських підприємств, які не є служ-

бовими особами, можуть прийматись пропозиції, обіцянки або одержання неправо-

мірної вигоди (ст. 354 ККУ). 

Низка злочинів у сфері службової діяльності може стосуватись лише службових осіб 

сфери приватного права, наприклад – лісопереробного сектору, а саме: 

 ▪ зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приват-

ного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1 ККУ);

 ▪ перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 365-1 ККУ);

 ▪ підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від ор-

ганізаційно-правової форми (ст. 368-3 ККУ).

 ▪ Декілька статей у ККУ стосуються як службових осіб публічного, так і приват-

ного права, а саме: 

 ▪ службове підроблення (ст. 366 ККУ); 

 ▪ службова недбалість (ст. 367 ККУ);

 ▪ незаконне збагачення (ст. 368-2 ККУ);

 ▪ пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 ККУ);

 ▪ зловживання впливом (ст. 369-2 ККУ);

 ▪ провокація підкупу (ст. 370 ККУ).

Крім того, суб’єктами відповідальності за пропозицію та надання неправомірної ви-

годи можуть бути загальні суб’єкти злочину, тобто звичайні громадяни. 

Окремими суб’єктами кримінальної відповідальності стануть юридичні особи. Так, 

23.05.2013 року Верховною радою України прийнятий Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібера-

лізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідально-

сті юридичних осіб» № 314-18, який набирає чинності з 01 вересня 2014 року. Цей 

нормативний акт запроваджує кардинально новий інститут кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб, до яких застосовуватимуться так звані «заходи кри-
мінально-правового характеру», які по свїй суті можна вважати кримінальними 

покараннями. 

Такими санкціями, згідно зі ст. 96-6 Кримінального кодексу України, стануть:

1) штраф;

2) конфіскація;

3) ліквідація суб’єкта господарювання або неприбуткової організації. 

Розміри штрафів будуть досить значними і становитимуть від 85 тис. грн до 1 млн 

275 тис. грн – залежно від ступеня тяжкості вчиненого злочину. При призначенні 

покарання судом також мають враховуватись ступінь здійснення злочинного намі-

ру, розмір завданої шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, що отримана 

від злочину, вжиті юридичною особою заходи для запобігання злочину. Конфіскація 
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майна юридичної особи визначена як додатковий захід кримінально-правового ха-

рактеру. Проте, виходячи із тексту закону, цей захід обов’язково застосовуватиметь-

ся при ліквідації винного підприємства, установи або організації. 

Підставами для застосування заходів кримінально-правового характеру буде вчи-

нення:

 ▪ від імені юридичної особи та в інтересах юридичної особи ї ї уповнова-

женою особою злочинів, вказаних у ст. 96-3 КК України. До таких діянь, крім 

статей 209, 306, 258-258-5 КК України, віднесені злочини, що можуть мати 

ознаки корупції, а саме: 

 ▪ частини перша та друга ст. 368-3 КК України («Підкуп службової особи юри-

дичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми»);

 ▪ частина перша та друга ст. 368-4 КК України («Підкуп особи, яка надає публічні 

послуги»);

 ▪ ст. 369 КК України («Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій 

особі»);

 ▪ ст. 369-2 КК України («Зловживання впливом»). 

Перелічені злочини визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо 

вони спрямовані на отримання нею неправомірної вигоди або створення умов для 

отримання такої вигоди, а так само на ухилення від передбаченої законом юридичної 

відповідальності. 

Під представниками юридичної особи (уповноваженими особами) слід розуміти її 

службових осіб, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів, 

чи договору мають право діяти від імені юридичної особи (тобто це директори під-

приємств, голови правлінь товариств, їх засновники, інші керівники тощо). Заходи 

кримінально-правового характеру не можуть застосовуватись судами до державних 

органів влади, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у 

встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно держав-

ного чи місцевого бюджетів (ч. 1 ст. 96-4 КК України). Звертаємо увагу, що наведе-

ний виняток не стосується державних підприємств, а тому на державні та комунальні 

лісгоспи у повній мірі поширюватимуться вказані санкції.

Як умовний приклад підстави для відповідальності лісгоспу можна навести ситуа-

цію, коли його директор з метою уникнення підприємством фінансових санкцій за 

виявлені порушення передає гроші як неправомірну вигоду ревізорові фінансової 

інспекції, щоб останній не вказував про них в акті ревізії. 

На думку фахівців, правова конструкція заходів кримінальної відповідальності є юри-

дичною фікцією та має штучний характер, оскільки юридична особа у цьому випадку 

не вчиняє суспільно-небезпечного діяння. Водночас підприємство, установа, орга-

нізація повинні вважатись такими, що вчинили злочин, оскільки цей злочин вчинив 

їх керівник, засновник чи учасник або інша уповноважена особа. При цьому закон 

не вимагатиме під час досудового та судового розгляду кримінального провадження 

доведення вини юридичної особи та встановлення факту вчинення нею протиправ-

ного діяння. 
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Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих 

мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання 

службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, 

якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та ін-

тересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам 

юридичних осіб, –

 ▪ карається виправними роботами на термін до двох років або арештом на строк 

до шести місяців, або обмеженням волі на термін до трьох років, з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від трьох до шести років із позбавлен-

ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років та зі штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені пра-

цівником правоохоронного органу, –

 ▪ караються позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років із позбавлен-

ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років та з конфіскацією майна.

Офіційне тлумачення положення частини третьої ст. 364, яким передбачено кримі-

нальну відповідальність службової особи за зловживання владою або службовим 

становищем, а саме «дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо 

вони вчинені працівником правоохоронного органу», наведено у Рішенні Конститу-

ційного Суду № 10-рп/2012 (v010p710-12 ) від 18.04.2012. 

Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодек-

су є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють 

функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають по-

стійно 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 чи адміністративно-господар-

ських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким 

особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого само-

врядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, 

повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, 

судом або законом.

Для цілей статей 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу до державних та комуналь-

них підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких відповід-

но державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або становить величину, 

що забезпечує державі чи територіальній громаді право вирішального впливу на гос-

подарську діяльність такого підприємства.
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2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (осо-

би, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іно-

земної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції 

держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного 

підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати 

цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтерна-

тивному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнарод-

ної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її 

імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та 

судді і посадові особи міжнародних судів.

3. Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 367, якщо вона полягає 

у завданні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів пе-

ревищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Тяжкими наслідками у статтях 364–367, якщо вони полягають у завданні матері-

альних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів переви-

щують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Увага!
Станом на 1 січня 2014 року розмір завданої істотної шкоди, що необхідний для 

кваліфікації службових злочинів, повинен становити не менше 60 900 грн, а 

для визнання наслідків тяжкими – не менше 152 250 грн. 

Відповідне роз’яснення стосовно розрахунку вказаних розмірів шкоди містить-

ся у коментарі до ст. 354 КК України. 

Коментар: зловживання службовим становищем є поширеним способом вчинення 

корисливих порушень у державному секторі, тому коментований злочин є типовим 

для корупційних махінацій. Його суб’єктами є лише посадовці органів влади, міс-

цевого самоврядування, а також службові особи державних та комунальних під-

приємств, установ та організацій. Відповідно, з числа організацій, в яких може бути 

вчинено цей злочин, виключаються юридичні особи приватного права: холдинги та 

компанії (якщо державна частка в них не перевищує 50%), приватні підприємства, 

акціонерні та інші господарські товариства, кооперативи тощо. 

Зловживанням владою чи службовим становищем слід вважати такі дії посадовця, 

які вчинені з метою отримати майнову вигоду без незаконного обернення чужого 

майна на свою користь чи на користь інших осіб. Інша зацікавленість як мотив злочи-

ну може виявлятись у прагненні отримати вигоду немайнового характеру. Це може 

бути обумовлено кар’єризмом, протекціонізмом, помстою, заздрістю, бажанням ухи-

литись від відповідальності, виконати виробничі плани тощо. 

Діяння, вчинене всупереч інтересам служби, – це діяння, що не викликане служ-

бовою необхідністю. Під інтересами служби науковці розуміють інтереси держави 

взагалі та інтереси певного органу, підприємства, установи чи організації, що не су-

перечать інтересам держави. Тому, наприклад якщо посадовець державного лісо-
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господарського підприємства зловживає в інтересах підприємства на шкоду інтере-

сам держави, у його діях також можуть бути ознаки цього злочину. 

Обов’язковою складовою коментованого злочину є заподіяння істотної шкоди ін-

тересам окремих громадян, юридичних осіб та держави. 

Окремі питання виникають при кваліфікації дій посадових осіб державної лісової 

охорони за коментованою статтею. Як уже відмічалось у цій роботі, відповідно до 

ст. 1 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних ор-

ганів», державна лісова охорона віднесена до правоохоронних органів. Конститу-

ційний суд України у рішенні № 10-рп/2012 від 18.04.2012 року (справа щодо засто-

сування кваліфікуючої ознаки «працівник правоохоронного органу» до працівника 

державної виконавчої служби) зазначив, що «у ст. 364 Кримінального кодексу не 

визначено, хто саме належить до працівників правоохоронного органу. Відсутні в 

законі про кримінальну відповідальність і посилання на відповідні положення інших 

законів України. Вказане унеможливлює застосування положень інших законодавчих 

актів, зокрема й Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохо-

ронних органів», для встановлення щодо спеціального суб’єкта злочину кваліфіку-

ючої ознаки, передбаченої частиною третьою ст. 364 Кримінального кодексу, – пра-

цівник правоохоронного органу». 

З огляду на це, на нашу думку, недостатньо підстав для кваліфікації зловживання 

службовим становищем за частиною 3 ст. 364 КК України. Однак на практиці суди 

іноді визнають зловживання службовим становищем посадовцем держлісохорони як 

кваліфікуючу ознаку – вчинення працівником правоохоронного органу. Приміром, 

вироком Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 

25.03.2013 року (справа № 0427/10011/2012) визнаний винним у вчиненні злочинів, перед-

бачених ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, головний лісничий ДП «Новомосковське 

лісове господарство» гр-н А., який, будучи працівником правоохоронного органу, у грудні 

2007 року, виконуючи обов’язки директора підприємства, всупереч інтересам служби 

в інтересах третіх осіб на порушення вимог п. 9 ст. 149 Земельного кодексу України, 

п. 5 ст. 27, ст. ст. 57, 90 Лісового кодексу України, з метою незаконного виведення зе-

мельних ділянок лісового фонду з державної власності підписав і видав висновки № 253, 

305, 306, 307, 308, 309, 310, 311 про погодження зміни цільового призначення земель-

них ділянок площею до 1 га з числа земель 75 кварталу ДП «Новомосковський лісгосп» 

по вул. Зеленій в с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області. Він 

же у лютому 2008 року, виконуючи обов’язки директора підприємства, на порушення 

ст. ст. 19, 26, 33, ст. ст. 27, 32, 33, 57, 90 Лісового кодексу України, ст. ст. 8 12, 17, 

38, 110, 116, 149, 174 і п. 12 розділу Х Земельного кодексу України, ст. ст. 57, 90 Лісового 

кодексу України, достовірно знаючи про те, що, згідно з чинним законодавством, рішен-

ня про зміну меж сіл входить до компетенції обласної ради, а питання про передачу у 

власність для нелісогосподарських потреб земельних лісових ділянок площею понад 1 га 

входить до компетенції Кабінету міністрів України, а також те, що в дійсності вибір 

на місцевості зазначених у проекті акта 133 земельних ділянок комісією у складі, зазна-

ченому в ньому, не проводився, підписав вказаний проект акта вибору та обстеження 

земельної ділянки і креслення до нього, а також погодив шляхом підписання проект 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (133 ділянки) 

для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 
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загальною площею 32,013 га в с. Піщанка по вул. Садова, Зелена, Пролетарська на те-

риторії Піщанської сільської ради Новомосковського району, чим створив підстави для 

подальшої незаконної передачі у приватну власність громадянам земельних ділянок дер-

жавної форми власності, землекористувачем яких було ДП «Новомосковський лісгосп». 

Зловживання службовим становищем також може вбачатись у діях керівників бю-

джетних установ, державних/комунальних підприємств, які за власною ініціативою, 

діючи з корисливих мотивів чи на користь третіх осіб, купують у комерційних струк-

турах товари та послуги за завищеними цінами. 

Низка питань щодо наявності зловживань службовим становищем виникає при 

співпраці державних лісогосподарських підприємств з офшорними компаніями. Тому 

варто розглянути ці питання більш детально. 

 Сама по собі, «у чистому вигляді», діяльність офшорних компаній в Україні не пору-

шує закон, адже це типова іноземна юридична особа (нерезидент), зареєстрована у 

вільній економічній зоні (юрисдикції) однієї із визначених іноземних країн (як пра-

вило, островів). У нелегальному бізнесі офшори використовуються для відмивання 

«брудних» грошей та приховування прибутків, одержаних від незаконної діяльно-

сті. Закони багатьох юрисдикцій дозволяють або не сплачувати податків взагалі, або 

сплачувати їх за мінімальними ставками. Крім того, влада юрисдикцій не контролює 

діяльність офшорних фірм, що значно полегшує фінансові операції. З цих причин 

офшорна компанія слугує лише інструментом для зменшення сплати податків їх 

власниками. 

Однією з розповсюджених офшорних схем при експорті товарів є «вставка» такої 

компанії у ланцюжок між продавцем та покупцем. Виглядає це доволі просто: оф-

шорна компанія купує товар у вітчизняного продавця за найбільш низькою ціною, а 

далі продає його іншому покупцю вже за ринковою ціною. В дійсності товар постав-

ляється безпосередньо від продавця до реального покупця (може бути укладений 

трьохсторонній договір), а грошові потоки за угодою проходять через банківські ра-

хунки офшорної компанії. Як правило, реальними власниками офшорних компаній 

є українські бізнесмени. Вони ж водночас контролюють фірми, що купують товар у 

«офшорок». У підсумку всі прибутки від операцій, які мали потрапити під оподатку-

вання, залишаються на рахунку таких компаній. При проведенні подібних операцій 

здебільшого застосовується умисне заниження/завищення цін. Якщо такі алгоритми 

дій реалізуються між приватними суб’єктами господарювання, то, як правило, це свід-

чить про мінімізацію податків, а у низці випадків – про легалізацію «брудних» коштів. 

У випадку застосування описаної схеми у відносинах «державна компанія – приватна 

іноземна фірма» існує ризик умисного заниження ціни на поставлений товар і, як 

наслідок, – завдання збитків державному підприємству.

 Однак описана схема є лише одним з варіантів вчинення злочину, проте співпраця 

державного підприємства з офшорною фірмою може бути легальною, хоча і викли-

катиме певні підозри правоохоронних органів. Наприклад, у травні 2011 року про-

куратура Херсонської області звернулась із позовом в інтересах обласної Державної 

екологічної інспекції до п’яти державних лісогосподарських підприємств Держліса-

гентства України про визнання недійсними контрактів на поставку значних партій 
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технологічної деревини, що укладались ними у 2010–2011 роках з двома офшор-

ними компаніями. Ці юридичні особи мали реєстрацію в юрисдикції Британських 

Віргінських островів. Прокуратура виставила вимоги зобов’язати офшорні компанії 

повернути лісгоспам частину придбаної необробленої деревини, а лісгоспам – по-

вернути вартість цієї деревини компаніям. Головним аргументом правоохоронців 

було те, що деревина реалізовувалась в обхід аукціонів, як це передбачено Наказом 

Держ комлісгоспу України від 19.02.2007 року № 42 «Щодо вдосконалення механіз-

мів продажу необробленої деревини». Суд відмовив у позовних вимогах прокура-

тури мотивуючи тим, що згаданий наказ стосується реалізації деревини на внутріш-

ньому ринку вітчизняним деревообробним компаніям, тому лісгоспи не зобов’язані 

ї ї реалізовувати через аукціони іноземним споживачам. До того ж, Держлісагентство 

України письмово роз’яснило суду, що у семи областях Півдня та Сходу країни аук-

ціони з продажу необробленої деревини не проводяться через їх економічну недо-

цільність. 

Зазначимо, що при визначенні завданої шкоди необхідно враховувати, що, згідно зі 

ст. ст. 10, 11 Закону України «Про ціни і ціноутворення», ст. ст. 189, 190 Господар-

ського кодексу України вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання са-

мостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне 

регулювання цін. Тому на кожному лісогосподарському підприємстві повинні затвер-

джуватись оптові вільні ціни на вироблену лісопродукцію. Ціноутворення на вироб-

лену лісопродукцію в системі Держлісагентства здійснюється з врахуванням вимог 

наказу Держкомлісгоспу України №  146 від 08.11.2002 року «Про затвердження 

Методичних рекомендацій із формування собівартості продукції (робіт, послуг) на 

підприємствах лісового господарства України».

Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної 

вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою 

такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоро-

нюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи гро-

мадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, –

 ▪ карається штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-

ною діяльністю на термін до двох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –

 ▪ карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи зай-

матися певною діяльністю на термін до трьох років.

Примітка. У статтях 364-1, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цьо-

го Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше 

майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, 

надають або одержують без законних на те підстав.
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Коментар: згідно зі змінами, що внесені Законом № 3207 до Кримінального кодек-

су України, якщо зловживання службовими повноваженнями вчинено посадовою 

особою приватного права, ці дії слід кваліфікувати за ст. 364-1 КК України. Суб’єк-

тами злочину можуть виступати лише посадовці юридичних осіб приватного права 

(наприклад – директори фірм, генеральні директори, голови правлінь товариств, їх 

заступники, начальники відділів та інших структурних підрозділів, головні бухгалте-

ри, ревізори тощо). 

У порівняні зі ст. 364 КК України, структура коментованої статті є схожою, однак 

має певні відмінності. Зокрема, метою зловживання має бути отримання неправо-

мірної вигоди для себе чи інших осіб. Визначення поняття «неправомірна вигода» 

надається у коментованій статті, воно збігається з визначенням, що міститься у ст. 1 

Закону про корупцію. Це можуть бути блага як матеріального (приміром, отриман-

ня грошей, безоплатне надання іншого майна (товарів, послуг), безоплатне чи за 

зниженими цінами отримання квитків, погашення боргових зобов’язань тощо), так 

і нематеріального характеру (приміром, передача прав на зареєстрований товарний 

знак, торговельну марку тощо). 

Якщо внаслідок злочину була заподіяна шкода інтересам юридичної особи приват-

ного права, відкриття кримінальних проваджень за коментованою статтею можливе 

лише за заявою або згодою власника (співвласника) цього суб’єкта господарювання. 

Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення служ-

бовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо 

вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих 

громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, –

 ▪ карається виправними роботами на термін до двох років або обмеженням волі 

на строк до п’яти років, або позбавленням волі на термін від двох до п’яти років 

із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося 

насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеці-

альних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпіло-

го, діями, за відсутності ознак катування, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від трьох до восьми років із позбавлен-

ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років та зі штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили 

тяжкі наслідки, –

 ▪ караються позбавленням волі на термін від семи до десяти років із позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років та зі штрафом від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатко-

вуваних мінімумів доходів громадян.
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Коментар: злочин полягає в тому, що посадовець умисно, шляхом активних дій, 

вчинює певне діяння по службі, яке не входить до його службової компетенції. Межі 

таких прав та обов’язків мають бути визначені законодавством, статутом, положен-

ням, посадовими інструкціями, правилами тощо. На відміну від зловживання владою/

службовими повноваженнями, де посадовець діє лише у межах власної компетенції, 

при перевищенні службова особа повинна явно та відверто порушити свої посадові 

обов’язки, вийшовши за їх межі. 

Обов’язковим елементом цього злочину має бути заподіяння істотної шкоди охо-

ронюваним законом правам і інтересам громадян, державним інтересам або інтере-

сам окремих публічних/приватних юридичних осіб. Крім того, необхідно встановити 

причинний зв’язок між діянням та завданою шкодою. 

Згідно з пунктом 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України №  15 від 

26.12.2003 року, під «перевищенням влади або службових повноважень» треба ро-

зуміти: 

а) вчинення дій, що є компетенцією службової особи, яка займає вищу посаду, 

цього відомства чи службової особи іншого відомства. 

Наприклад, директор держлісгоспу сфери управління Держлісагентства надає вказів-

ку відвести ділянку під рубку та підписує лісорубний квиток на території захисних лі-

сових насаджень, що перебувають у користуванні дистанції захисних насаджень сфери 

управління ДП «Укрзалізниця». 

б) вчинення дій, виконання яких дозволяється тільки в особливих випадках або з 

особливого дозволу, або з додержанням особливого порядку, – за відсутності 

цих умов. 

Наприклад, лісничий надає вказівку своїм підлеглим майстрам лісу вчинити самовільну 

рубку дерев (без оформлення лісорубного квитка) на території ввіреного лісництва. 

в) вчинення одноособово дій, які могли бути вчинені лише колегіально.

Наприклад, сільський голова одноосібно приймає рішення про проведення вирубки зелених 

насаджень на території села. Проте, згідно із законом, такі рішення може приймати 

тільки виконком відповідної сільської ради у встановленому законодавством порядку. 

г) вчинення дій, які ніхто не має права виконувати або дозволяти. 

Наприклад, сільський голова надає вказівку підлеглим підпалити лісосмугу, щоб розчи-

стити її від забур’яненості, внаслідок чого від вогню пошкоджуються дерева. 

Відповідальність наставатиме, якщо дії службової особи були зумовлені ї ї службо-

вим становищем і пов’язані з ї ї владними чи службовими повноваженнями. Злочин 

вчинюється тільки з прямим умислом. Ставлення до наслідків може бути необереж-

ним. Як правило, мотиви таких злочинів є різними, в тому числі – корисливими. В 

останньому випадку ці злочинні дії матимуть ознаки корупції.

Ознаки перевищення службових повноважень виявлялись правоохоронними орга-

нами при здійсненні державних закупівель. Так, постановою Народицького районного 
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суду Житомирської області від 05.06.2012 року (справа № 615/502/12) притягнутий до 

кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 365 КК України директор ДП «Народицьке 

спеціалізоване лісове господарство» гр-н А., який вчинив перевищення службових по-

вноважень, що спричинило істотну шкоду державним інтересам, за таких обставин: 

відповідно до листа ДКЛГ України від 24.06.2009 року ДП «Народицьке СЛГ» було доз-

волено придбати станок для окорювання деревини «САМВІО» згідно з вимогами чинно-

го законодавства України. Водночас директор лісгоспу гр-на А., явно виходячи за межі 

наданих йому службових повноважень, діючи умисно в інтересах третіх осіб – това-

риства з обмеженою відповідальністю «С.», на порушення п. 5 постанови КМУ № 921 

від 17.10.2008 року, без проведення обов’язкової передбаченої законодавством України 

процедури закупівлі товару за державні кошти уклав договір з ТОВ «С.» на придбання 

станка, необхідного для окорювання деревини «САМВІО» за 646000 грн. У подальшому 

з метою надання своїм діям законного вигляду гр-н А. у вересні 2009 року дав усну вка-

зівку членам тендерного комітету гр-нам Б., В., Г., Д., Е. – працівникам підприємства, 

які перебували в його підпорядкуванні та службовій залежності, поставити підписи в 

тендерній документації щодо проведення торгів для придбання вказаного станка. При 

цьому участі в розкритті тендерних пропозицій члени тендерного комітету не брали, 

внаслідок чого ТОВ «С.» було необґрунтовано визнано переможцем тендерних торгів. 

Зазначені дії директора підприємства гр-на А. унеможливили визначення справжнього 

переможця тендерних торгів та, як наслідок, не забезпечили ефективного викори-

стання державних коштів, чим заподіяли істотну шкоду державним інтересам у ви-

гляді підриву авторитету ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство».

Наприклад, перевищення влади можливе у діях керівників органів державної вла-

ди у разі надання ними незаконних вказівок підпорядкованим директорам лісгоспів 

здійснити закупівлю товарів/послуг у визначених комерційних структурах за зави-

щеними цінами. Якщо придбання товарів/послуг здійснюється за завищеним цінами, 

лісогосподарським підприємствам завдаються матеріальні збитки. За цих умов такі дії 

міститимуть ознаки коментованого злочину. Ці схеми передбачають, що керівники 

фірм, у яких державні підприємства купують товари або отримують послуги, надалі 

частину прибутку передають корумпованим держслужбовцям чи наближеним до них 

особам. Подібна модель злочину є однією із завуальованих форм так званого «від-

кату» (хабара при закупівлях), що вчинюється у зв’язці «влада – приватний бізнес – 

державний сектор». 

У цих випадках відповідальність також нестимуть керівники підприємств. Згідно зі 

ст. 60 Конституції України, «Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпо-

рядження чи накази. За видання і виконання явно злочинного наказу настає юридич-

на відповідальність». Згідно зі статутами держлісгоспів, керівники підприємств само-

стійні у прийнятті рішень про закупівлю товарів/послуг за кошти, отримані підприєм-

ством від власної господарської діяльності (винятки становлять придбання основних 

засобів вартістю понад 10 тис. грн, що передбачено наказом Держкомлісгоспу № 16 

від 27.01.2003 року). Придбання послуг та товарів за бюджетні кошти здійснюється 

у встановлених законом випадках та у межах сум, визначених Законом України «Про 

здійснення державних закупівель». 

Детальний порядок дій у випадку отримання незаконних наказів закон запровадив 

для осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Згідно зі ст. 14 Закону Укра-
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їни «Про правила етичної поведінки», особи, уповноважені на виконання функцій 

держави, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи 

доручень керівництва, якщо вони суперечать законодавству або становлять загрозу 

охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридич-

них осіб, державним або суспільним інтересам. Ці особи повинні самостійно оціню-

вати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що 

буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. У разі отримання для ви-

конання рішень чи доручень, які особа, уповноважена на виконання функцій держа-

ви, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом 

правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або 

суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це 

керівника органу державної влади, в якому вона працює.

Стаття 365-1.  Перевищення повноважень службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми

1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юри-

дичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, 

які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди 

охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громад-

ським інтересам, інтересам юридичних осіб, –

 ▪ карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на термін до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –

 ▪ карається штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи за-

йматися певною діяльністю на термін до трьох років.

Коментар: правова конструкція цього злочину по суті є аналогічною зі складом зло-

чину, передбаченого ст. 365 КК України (крім частини 2). Головною відмінністю є 

лише суб’єкт вчинення злочину – ним може бути лише посадовець юридичної особи 

приватного права (наприклад – директори фірм, голови правлінь ТОВ, їх заступни-

ки, начальники відділів та інших структурних підрозділів, головні бухгалтери тощо). 

Крім того, посадовці приватного сектору не можуть зловживати публічною владою, 

адже вони нею не наділені. 

Перевищення службових повноважень може мати місце, коли директор сільсько-

господарського товариства, не маючи лісорубного квитка, надає вказівку підлеглим 

провести вирубки дерев у полезахисній лісосмузі, внаслідок чого працівники здій-

снюють незаконну рубку, завдавши істотної шкоди в розмірі 60 тис. грн.

Навіть якщо ці злочини вчинюються з корисливих мотивів, законом вони не відносяться 

до корупційних діянь, адже їх суб’єктами є посадовці приватного сектору економіки. 

Якщо внаслідок злочину була заподіяна шкода інтересам юридичних осіб приват-

ного права, кримінальне провадження за коментованою статтею можливе згідно зі 
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ст. 477 КПК України у формі приватного обвинувачення лише на підставі заяви по-

терпілого – власника (співвласника) цих юридичних осіб чи за їх згодою. 

Стаття 365-2.  Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні 
послуги

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою 

особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самовряду-

вання, але здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, 

у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, 

члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), з 

метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало 

істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, –

 ▪ карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займати-

ся певною діяльністю на термін до трьох років.

2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи 

похилого віку або повторно, –

 ▪ карається штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займати-

ся певною діяльністю на термін до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили 

тяжкі наслідки, –

 ▪ караються штрафом від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи за-

йматися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна 

або без такої.

Коментар: суб’єктами вказаного злочину є визначений законом перелік осіб, які 

надають публічні послуги: аудитори, адвокати, нотаріуси, оцінювачі, експерти, неза-

лежні посередники, арбітражні керуючі, члени трудового арбітражу, третейські судді 

(під час виконання таких функцій). Закон відніс до цієї категорії також інших осіб, 

які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, 

але здійснюють професійну діяльність у сфері надання публічних послуг. До цього 

переліку не відносяться директори держлісгоспів при видачі ними лісових квитків. 

Це пов’язано з тим, що, на відміну від частини 2 ст. 4 Закону про корупцію, у комен-

тованій нормі міститься вказівка, що ці особи повинні виконувати свої обов’язки в 

якості окремої, професійної діяльності. 

Суб’єкти цього злочину мають лише опосередковані стосунки з лісовим сектором, 

тому зміст наведеної статті детально не розглядається. 

Стаття 366. Службове підроблення

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних доку-

ментів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше 

підроблення офіційних документів –
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 ▪ караються штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів дохо-

дів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –

 ▪ караються позбавленням волі на термін від двох до п’яти років із позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар: службове підроблення у сфері корупції вчинюється, як правило, для 

приховування інших корисливих злочинів – зловживання службовим становищем, 

привласнення майна тощо. Суб’єктами цього злочину можуть бути службові особи 

як державного, так і приватного сектору. Предметом злочину є тільки офіційні доку-

менти, визначення яких наведено у ст. 358 ККУ. 

Об’єктивна сторона службового підроблення характеризується такими ознаками: 

1) Складання завідомо неправдивого офіційного документа – це внесення у до-

кумент, що начебто оформлений правильно, інформації, що частково або пов-

ністю не відповідає дійсності. 

Наприклад, сільський голова видає громадянину рішення сесії сільської ради про надання 

у власність земельної лісової ділянки, знаючи, що насправді такого рішення депутата-

ми не приймалось. 

2) Видача завідомо неправдивих офіційних документів – надання або випуск по-

садовцем документів, що були складені ним чи іншим посадовцем, зміст яких 

повністю чи частково не відповідає дійсності. 

Наприклад, директор лісопереробного цеху надає працівнику міліції частково підроб-

лену товарно-транспортну накладну на нелегальну деревину, виявлену в його цеху. 

3) Внесення службовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих ві-

домостей – зазначення у документі інформації про подію або факт, що повні-

стю або частково не відповідає дійсності. 

Наприклад, свідоме внесення у лісорубний квиток неправдивої інформації, котра зани-

жує кубомасу деревини, визначену в рубку. Ці дії можуть бути вчинені шляхом допису-

вання слів, цифр, дат, назв органів чи установ, внесення виправлень шляхом підчист-

ки, видалення частини тексту тощо. 

Значна кількість судових вироків за цією статтею щодо посадовців лісової охорони сто-

сується внесення у постанови про притягнення до адміністративної відповідальності 

неправдивих відомостей про лісопорушників. Йдеться про випадки, коли лісівники з ме-

тою збільшення кількісних показників роботи з викриття лісопорушень вносили у мате-

ріали справ фальсифіковані дані про осіб, які насправді їх не вчинювали. Звертаємо увагу, 

що постанова у справі про адміністративне порушення є офіційним документом, тому 

внесення до неї неправдивих даних є кримінально-караним діянням (злочином). 

4) Інше підроблення офіційних документів. 

Під цим визначенням слід розуміти будь-які інші умисні дії з викривлення в офіційних 

документах даних про події та факти, що повністю або частково не відповідають 

дійсності. 
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Злочин вважається закінченим, незалежно від того, чи використаний підроблений 

документ за призначенням. При цьому наявність шкоди, в тому числі – істотної, за 

частиною 1 цієї статті є не обов’язковим. 

Стаття 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою 

особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих грома-

дян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, –

 ▪ карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до двох років, 

або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від двох до п’яти років із позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Коментар: кримінально-карані діяння з ознаками корупції, як правило, вчинюються 

з прямим умислом, тому службова недбалість не властива цьому виду злочинності.

Зокрема, службова недбалість може виявлятись у двох формах:

1. Невиконання службових обов’язків («чиста» бездіяльність) – це повне невико-

нання службовою особою закріплених за нею службових обов’язків.

2. Неналежне виконання службових обов’язків («змішана» бездіяльність) – це 

виконання службових обов’язків не так, як вимагають інтереси служби, але в 

межах закріпленого кола повноважень. Іншими словами, неналежне виконан-

ня – це неповне, неправильне, несвоєчасне або неточне їх виконання. 

Для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності за озна-

ками службової недбалості потрібно встановити, чи входило в обов’язок посадов-

ця діяти у спосіб, передбачений його посадовими обов’язками. Крім того, важливо 

встановити причинний зв’язок між настанням суспільно-небезпечних наслідків та 

невиконанням чи неналежним виконанням службових обов’язків. 

Здебільшого органи прокуратури розпочинають досудове розслідування за ознака-

ми службової недбалості відносно майстрів лісу (лісників), котрі допускають вчинення 

значних самовільних рубок на ввірених їм обходах. Оголошення про підозру винним 

особам проводиться у випадках, коли протягом тривалого часу майстри лісу не вико-

нують своїх службових обов’язків (або виконують неналежним чином), а саме: не вжи-

вають заходів щодо попередження та припинення незаконних рубок, не складають 

актів про вчинення лісопорушень, не виявляють та не притягають до адміністративної 

відповідальності осіб, винних у порушеннях лісового законодавства, не оглядають міс-

це вчинення рубок лісу, не складають рапорти про стан охорони лісів від самовільних 

рубок в обходах та майстерських дільницях, внаслідок чого невстановлені досудовим 

слідством особи вчиняють самовільні рубки. Для запобігання таким злочинам поса-
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довцям низової ланки лісової охорони слід своєчасно проводити огляд ввірених їм 

насаджень, а виявлені факти самовільних рубок негайно документувати. 

Форма вини при службовій недбалості – необережність, що усвою чергу поділяєть-

ся на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість. У першому випадку особа 

передбачає можливість настання негативних наслідків від невиконання або нена-

лежного виконання своїх службових обов’язків, але самовпевнено розраховує на 

їх відвернення. При злочинній недбалості особа, не виконуючи або неналежним 

чином виконуючи свої службові обов’язки, не передбачає можливості настання не-

гативних наслідків, хоча могла і повинна була їх передбачати. 

Стаття 368.  Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою

1. Прийняття службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі 

неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтере-

сах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи 

будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища –

 ▪ карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін від одного 

до двох років.

2. Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи 

за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в ін-

тересах 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 термін від трьох до шести місяців, 

або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, із позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, предметом якого була неправо-

мірна вигода у значному розмірі, –

 ▪ карається штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мі-

німумів доходів громадян або позбавленням волі на термін від трьох до шести 

років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяль-

ністю на строк до трьох років.

4. Діяння, передбачене частиною другою або третьою 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 пов-

торно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років із позбавлен-

ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років та з конфіскацією майна.

5. Діяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цієї статті, пред-

метом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, –
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 ▪ карається позбавленням волі на термін від восьми до дванадцяти років із позбав-

ленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 

до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. 

1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у вели-

кому 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.

2. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 

369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до ст. 364, по-

сади яких, згідно із ст. 25 Закону України «Про державну службу», віднесені до 

третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, 

керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, ор-

ганів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Служ-

бовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 

368, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у частині першій ст. 9 Закону 

України «Про державну службу» (в редакції Закону від 16.12.1993 року – прим. 

авторів), та особи, посади яких, згідно із ст. 25 Закону України «Про державну 

службу» (в редакції Закону від 16.12.1993 року – прим. авторів), віднесені до 

першої та другої категорій.

Коментар: склад вказаного злочину викладений у представленій редакції згідно зі 

змінами, що внесені у кодекс Законом України «Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо приведення національного законодавства відповід-

но до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» № 221-VIII від 

18.04.2013 року, який набрав чинності 18.05.2013 року. 

До цього часу коментований злочин мав давно відому всім назву – «одержання ха-

бара». Цю назву прийнятий закон замінив на «прийняття пропозиції, обіцянки або 

одержання неправомірної вигоди». Вказане поняття сформульоване у примітці до 

ст. 364-1 КК України, а також воно збігається із визначенням, що надане у ст. 1 Зако-

ну про корупцію. Хабарництво завжди було найбільш характерним, небезпечним та 

розповсюдженим злочином у сфері корупції. 

Однак якщо предмет хабара носив лише майновий характер (гроші, майно, а також 

право на нього (цінні папери), чи будь-які дії майнового характеру (безоплатне на-

дання ремонтних послуг, туристичних путівок), то неправомірною вигодою стали 

охоплюватись також і нематеріальні блага: переваги, пільги, нематеріальні активи. 

Наприклад, посадовець за домовленістю підписує низку важливих документів, в 

обмін на це йому пишуть наукову дисертацію. Такі послуги, навіть будучи незакон-

ними, за своєю природою можуть мати безоплатний характер (надання престижної 

роботи, неправдива позитивна оцінка службовця в ЗМІ, позитивний відгук на нау-

кову працю, подання до почесного звання тощо). Неправомірна вигода може мати 

завуальовану форму або надаватись під виглядом укладення законної угоди, неекві-

валентної оплати різних послуг (консультацій, експертиз тощо).

Важливо відмітити іншу обов’язкову ознаку неправомірної вигоди – вона має надава-

тись та одержуватись без законних на те підстав. 
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За новою редакцією статті, відповідальність настає як за пасивне, так і за активне 

хабарництво. Зокрема, внесеними змінами криміналізоване не тільки безпосереднє 

одержання неправомірної вигоди, а й саме прийняття службовою особою пропо-

зиції чи обіцянки надати їй або третій особі таку вигоду. Звертаємо увагу, що для 

національного законодавства поняття «обіцянка» (тобто «обіцяння») та пропозиція 

(«пропонування») не є синонімами, тобто вони не означають однакову дію. Під обі-

цянням розуміють добровільно дане зобов’язання зробити що-небудь. 

Під прийняттям службовою особою пропозиції неправомірної вигоди слід розуміти ак-

тивні умисні діяння, що виражені в усній або письмовій формі, що за своїм характе-

ром та ознаками свідчать про схвалення посадовцем наміру прийняти самому або 

третій особі запропоновану неправомірну вигоду за вчинення або невчинення ним 

певних дій із використанням наданого йому службового становища, на користь того, 

хто пропонує йому неправомірну вигоду або в інтересах третіх осіб. 

Під прийняттям службовою особою обіцянки неправомірної вигоди слід розуміти ак-

тивні, умисні діяння посадовця, що виражені в усній або письмовій формі, за якими 

він добровільно погоджується на зобов’язання одержати самому або третій особі 

неправомірну вигоду в обмін на вчинення або невчинення ним певних дій з викорис-

танням наданого йому службового становища, що спрямовані на користь того, хто 

обіцяє неправомірну вигоду або в інтересах третіх осіб. 

Цей злочин вважається закінченим із моменту фактичного прийняття службовою 

особою такої обіцянки або пропозиції. При цьому слід враховувати, що, згідно зі 

ст.  11 КК України, злочином визнається тільки діяння – тобто вольова усвідомле-

на поведінка особи, безпосередньо спрямована на спричинення певних негативних 

наслідків. Той факт, що злочином є лише діяння, означає, що прийняттям пропози-

ції або обіцянки надати неправомірну вигоду не можуть бути визнані самі по собі 

почуття, думки, побажання або переконання посадовця, навіть виявлені (приміром, 

занотовані в щоденнику). Тому така пропозиція або обіцянка може свідчити про на-

явність наміру, думки отримати неправомірну вигоду, а відтак не утворюватиме скла-

ду злочину. Отже, кваліфікувати дії винної особи за ч. 1 ст. 368 КК України можливо 

у разі зібрання достатніх доказів про те, що обидві сторони корупційної угоди до-

ходять певної домовленості про умови та способи реалізації їх «спільного плану».

Одержанням неправомірної вигоди вважається фактичне умисне прийняття посадов-

цем з його згоди в своє розпорядження або в розпорядження третій особі кон-

кретних матеріальних благ або інших вигод нематеріального характеру в обмін на 

вчинення або невчинення ним певних дій в інтересах того, хто надає неправомірну 

вигоду, з використанням наданого посадовцю службового становища. 

Тобто склад цього злочину наявний не лише тоді, коли службова особа одержала 

неправомірну вигоду для себе особисто, а й тоді, коли вона зробила це також в 

інтересах третіх осіб. Приміром, громадянин приходить до посадовця з проханням 

підписати певні документи, а натомість обіцяє допомогти йому влаштувати сина в 

університет. Інший приклад: посадовець допомагає вирішити проблему певної осо-

би, натомість просить, щоб останній допоміг його знайомому. У наведених прикла-

дах вигоду отримують треті особи. При цьому не обов’язково, щоб одержувачі були 

близькими чи родичами корумпованого посадовця. 
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Виходячи із логіки коментованої статті, одержання неправомірних вигод нематері-

ального характеру повинно кваліфікуватись за частиною другою, оскільки інші ча-

стини передбачають матеріальний еквівалент предмета злочину. 

Відповідальність за одержання неправомірної вигоди настає лише за умови, що служ-

бова особа одержала її за виконання чи невиконання таких дій, які вона повинна була 

виконати з використанням наданої їй влади (наприклад, видати сертифікат про похо-

дження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів). Крім того, вигода може 

надаватись за дії, які посадовець не уповноважений вчинювати, але до вчинення яких 

іншими посадовцями може вжити заходів завдяки своєму службовому становищу.

Суб’єктами вчинення цього злочину, згідно з приміткою 1 до ст. 364 ККУ, є лише 

службові особи юридичних осіб публічного права. 

Згідно з приміткою до ст. 354 КК України, під вимаганням неправомірної вигоди слід 

розуміти вимогу щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або 

бездіяльності з використанням свого становища, наданих повноважень, влади, 

службового становища стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду, або умисне 

створення умов, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запо-

бігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Кваліфікація неправомірної вигоди залежить від розміру наданих матеріальних благ, 

однак мінімальна сума неправомірної вигоди в частині першій коментованої статті не 

встановлена. Загалом поняття «малозначності» до цього злочину не застосовуєть-

ся, оскільки хабарництво не спричиняє матеріальних збитків, а порушує нормальну 

роботу відповідних державних органів та підприємств, підриває їх авторитет. Тому 

для надання-отримання неправомірної вигоди сам розмір вигоди не має значення, 

оскільки авторитет влади чи господарюючого суб’єкта державної власності не має 

кількісного виміру. 

До внесення змін у коментовану статтю правоохоронні органи не розпочинали до-

судове розслідування, якщо сума зафіксованого хабара становила менше 100 грн. 

У судовій практиці є випадки, коли інспекторів ДАІ засуджували за частиною 1 ст. 

368 КК України за одержання хабара в розмірі 150 грн від водіїв за непритягнення 

до адміністративної відповідальності, а викладачів навчальних закладів – за хабар у 

200–300 грн за виставлення студентам позитивних оцінок на заліках та екзаменах. 

Згідно з «приміткою» до згаданої статті, неправомірною вигодою у значному розмірі 

вважається така, що у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів грома-

дян. На відміну від частини другої статті, у першій частині розмір не вказаний, звідси 

випливає, що такий розмір не є значним.

Слід відмітити, що Законом № 221 від 18.04.2013 року з Кодексу України про ад-

міністративні правопорушення були виключені ст. 172-2 («Порушення обмежень 

щодо використання службового становища») та ст. 172-3 («Пропозиція або надання 

неправомірної вигоди»). Як зазначалось у пояснювальній записці до прийнятого за-

конопроекту, вказані норми КУпАП створювали умови для уникнення кримінальної 

відповідальності шляхом кваліфікації цих діянь як адміністративних проступків. Тому 

зараз будь-які факти одержання посадовцями неправомірної вигоди закономірно 
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розглядаються як кримінальні правопорушення. Отже, за ними правоохоронцями 

має проводитись досудове розслідування в порядку, встановленому Кримінально- 

процесуальним кодексом України. 

Ст. 6 Закону про корупцію запроваджено сім основних заборон на використання 

своїх службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей. Однак для складу 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, як правило, також характерне пору-

шення певних «антикорупційних» заборон та обмежень. Якщо раніше їх порушення 

тягнуло за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст. 172-2 КУпАП, то 

нині за наявності підстав вони мають розглядатись як кримінальні правопорушення 

за ознаками ст. 368 КК України, а саме: 

1) неправомірне сприяння фізичним або юридичним особам у здійсненні ними 

господарської діяльності;

Наприклад, податковий інспектор у ході перевірки господарської діяльності лісогос-

подарського підприємства умисно не виявив деякі порушення податкового законодав-

ства, в обмін на що купує деревину у лісгоспу за істотно нижчими цінами. 

2) неправомірне сприяння фізичним або юридичним особам в одержанні субси-

дій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг;

Наприклад, сільський голова безпідставно видає довідку громадянину А. про надання 

пільги про сплату податку з доходів фізичних осіб від отриманого ним доходу внаслідок 

прийняття громадянином майна у спадщину. В обмін на це громадянин надає сільському 

голові неправомірну вигоду у вигляді безкоштовних автотранспортних послуг. 

3) неправомірне сприяння фізичним або юридичним особам в укладанні контрак-

тів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

Наприклад, державний службовець, який очолює комітет з конкурсних торгів держав-

ного органу, всупереч вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель», 

сприяє в укладенні договору про закупівлю одному з учасників шляхом ознайомлення його 

з конкурсними пропозиціями інших учасників до дати їх офіційного розкриття. Внаслі-

док чого зацікавлена особа перемагає у торгах та укладає з державним органом договір 

про закупівлю товару за бюджетні кошти. В обмін на свої неправомірні дії службовець 

отримує від переможця торгів неправомірну вигоду – талони на придбання пального. 

4) неправомірне сприяння призначенню на посаду особи;

Наприклад, керівник державного органу без проведення конкурсу приймає у підпорядко-

вану установу на посаду державного службовця свого знайомого, який не має належної 

освіти. Взамін керівник отримує безкоштовні путівки на відпочинок для власної родини 

у туристичному агентстві, який очолює батько прийнятого службовця. 

5) неправомірне втручання в діяльність інших органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування або посадових осіб;

Наприклад, керівник управління лісового господарства надає вказівку підпорядкованому 

директору держлісгоспу заправити пальним власний автомобіль, внаслідок чого одер-

жує неправомірну вигоду у розмірі 450 грн. 

6) неправомірне надання переваги фізичним або юридичним особам у зв’язку з 

підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рі-

шень, затвердженням (погодженням) висновків;
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Наприклад, сільський голова за відсутності рішення сільської ради видає розпорядження 

про власну відпустку, де вказує сплатити собі матеріальну допомогу на оздоровлення, 

чим порушує вимоги Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

7) іншим чином неправомірне використання своїх службових обов’язків та пов’я-

заних з цих можливостей;

Наприклад, керівник державного органу надає вказівку головному бухгалтеру сплатити за 

рахунок бюджетних коштів адміністративний штраф у розмірі 1700 грн, що був накла-

дений особисто на нього постановою суду за протоколом державної фінансової інспекції. 

Зауважимо при цьому, що частини 2–5 ст. 368 КК України містять лише одне діяння – 

одержання неправомірної вигоди. 

В Україні найбільш корумпованою сферою з великими обсягами хабарів залиша-

ються державні закупівлі, оскільки саме тут відбувається «переливання» державних 

(бюджетних) коштів у приватний сектор економіки. Одержання матеріальних вигод 

чиновниками та керівниками державних/комунальних підприємств від посадовців 

приватного бізнесу за сприяння в укладанні контрактів на закупівлю товарів/послуг 

кваліфікується як одержання неправомірної вигоди. 

У сучасних умовах набули поширення факти, коли підлеглі посадовці передають 

частину корупційного доходу своїм керівникам. Ситуації, коли начальник приймає 

винагороду від підлеглих чи підконтрольних осіб за протегування, потурання або 

за вирішення на їх користь певних питань, судова практика кваліфікує як отримання 

неправомірної вигоди.

Найбільш відомий факт з ознаками хабарництва у сфері управління лісовим госпо-

дарством виявлений правоохоронцями у січні 2011 року, коли начальника Луган-

ського обласного управління лісового та мисливського господарства громадянина 

А. затримали в його робочому кабінеті при спробі отримати 10 тис. грн за погоджен-

ня громадянці Б. на виділення лісової ділянки, що розташована на території одного 

з держлісгоспів області. 

Хабарництво фіксується й серед керівників лісгоспів. Наприклад, працівниками 

УМВС у січні 2008 року був затриманий директор одного з держспецлісгоспів Волин-

ської області, який одержав хабара в два прийоми: 700 євро та 2000 доларів США за 

сприяння директору малого підприємства в укладенні договору з лісгоспом на розробку 

лісосіки площею 5 га, що була ушкоджена буревієм. Вироком Рожищенського районного 

суду Волинської області від 28.10.2008 року (справа № 1-95-2008) вказана особа визна-

на винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, та їй призначено 

покарання у виді позбавлення волі на термін 5 років із позбавленням права обіймати 

адміністративні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій 

терміном на 2 роки. На підставі ст. ст. 75, 76 КПК України засудженого звільнено від 

відбування призначеного основного покарання. 

Розповсюджені також факти одержання неправомірної вигоди у середовищі дріб-

ного лісопереробного бізнесу, представники якого дають хабарі посадовцям кон-

тролюючих органів. Зокрема, вироком Богородчанського районного суду Івано-Фран-

ківської області від 29 вересня 2009 року (справа № 1-38/2009) засуджено за ч. 2 ст. 

368 КК України начальника відділення з питань наглядово-профілактичної діяльності 
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Богородчанського районного відділу ГУ МНС України в Івано-Франківській області, який 

30 січня 2009 року в с. Старі Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської 

області, будучи службовою особою, шляхом вимагання, здійснюючи перевірку додержан-

ня вимог пожежної безпеки на пилорамі, одержав хабар від приватного підприємця – пи-

ломатеріали в кількості 6,03 метрів кубічних вартістю 6030 грн. 

В Україні однією з найбільш корумпованих сфер діяльності залишається митне 

оформлення товарів, що експортуються. Свідченням цього є значний відсоток ха-

барництва, що виявляється правоохоронцями в митних органах.

Не є секретом, що вітчизняні підприємці, які вивозять лісо/пиломатеріали за кордон, 

іноді стикаються з вимаганням хабарів митниками. Наприклад, 2 березня 2010 року 

співробітники УБОЗ УМВС у Чернівецькій області затримали «на гарячому» після 

одержання частини хабара чотирьох службових осіб обласної митниці. Слідством 

встановлено, що начальник сектору вантажно-митного оформлення, головний ін-

спектор, старший інспектор та головний спеціаліст зазначеного сектору упродовж 

січня-лютого 2010 року шляхом вимагання одержали хабар у сумі понад 10 тис. грн 

від директора приватного підприємства за сприяння безперешкодному митному 

оформленню лісопродукції у Республіку Молдова. Стосовно вказаних осіб прокура-

турою області у 2010 році була порушена кримінальна справа за ознаками складу 

злочину, передбаченого частиною 2 ст. 368 КК України. 

Аналогічні факти одержання неправомірних вигод викриваються оперативними 

підрозділами МВС та СБУ серед посадовців контролюючих органів, які уповнова-

жені видавати дозвільні документи при митному оформленні товарів. Зокрема, ви-

роком Сарненського районного суду Рівненської області від 08.08.2013 року (справа 

№ 572/3400/13-к) визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК 

України, державного фітосанітарного інспектора Державної фітосанітарної інспекції 

Рівненської області гр-на А., який у період з 8 квітня 2013 року по 21 червня 2013 року в 

приміщенні свого службового кабінету за адресою м. Сарни, вул. Технічна, 2, використо-

вуючи створені ним умови, за яких зацікавлені особи були вимушені надати неправо-

мірну допомогу з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних 

інтересів у вигляді безпідставного затягування фітосанітарного контролю та видачі 

фітосанітарних сертифікатів, вимагаючи, одержував неправомірну вигоду для себе у 

вигляді грошових коштів на загальну суму 4020 грн за вчинення в інтересах третіх осіб 

дій із використанням наданої йому влади та службового становища, а саме – за видачу 

фітосанітарних сертифікатів, що дозволяють вивезення за межі України підкаран-

тинних матеріалів і об’єктів. У ході досудового розслідування правоохоронцями було 

задокументовано 24 випадки одержання інспектором неправомірної вигоди у вигляді 

грошових коштів, у тому числі 5 фактів отримання ним від 50 до 100 грн від представ-

ників ДП «Клесівський лісгосп», ДП «Рокитнівський лісгосп» та СЛАП «Рокитнівський 

спецлісгосп» за видачу фітосанітарних сертифікатів у ході митного оформлення лісо-

продукції. 

Стаття 368-2. Незаконне збагачення

1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або пе-

редача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак, зазначених у ст. 368 

цього Кодексу (незаконне збагачення), –
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 ▪ карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів дохо-

дів громадян або обмеженням волі на термін до двох років, із позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих 

розмірах, –

 ▪ карається обмеженням волі на термін від двох до п’яти років або позбавленням 

волі на строк від трьох до п’яти років, із позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особли-

во великих розмірах, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років із позбавлен-

ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошові кошти 

або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних 

на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ці-

ною, нижчою за мінімальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, у великому розмірі – на суму, що перевищує двісті нео-

податковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі – на суму, 

що перевищує п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар: відповідно до ст. 20 Конвенції ООН проти корупції, що ратифікована За-

коном України від 18 жовтня 2006 року, незаконне збагачення визначається як «значне 

збільшення активів публічної посадової особи, що перевищує її законні доходи, і яке 

вона не може раціонально обґрунтувати». В абсолютній більшості випадків джере-

лом раціонально необґрунтованого збільшення майна посадовця державного орга-

ну чи державного підприємства може бути тільки торгівля його публічними повно-

важеннями/владою або привласнення державного майна. Тому встановлення факту 

надприбутків чиновника породжує великі сумніви в тому, що він не є корумпованим. 

У лісовій галузі незаконне збагачення може проявлятись, наприклад, у тому, що у 

призначеного начальника управління/директора лісгоспу невдовзі після зайняття по-

сади з’являються коштовні автомобілі, квартири, маєтки, яхти, колекції зброї тощо. 

Іноді таке майно реєструють на близьких родичів. 

До речі, ні в Законі про корупцію, ні в прийнятому КПК України немає формулювання 

поняття «близькі родичі». На практиці використовують визначення, надане у ч. 2 ст. 2 

Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», 

за яким до близьких родичів відносять батьків, дружину (чоловіка), дітей, рідних 

братів та сестер, діда, бабу та онуків. 

Незаконне збагачення виражається у двох можливих діях особи:

1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі;

2. Передача службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі близь-

ким особам. 

Враховуючи конституційний принцип, згідно з яким обвинувачений не зобов’язаний 

доводити свою невинність, законодавець досить специфічно сформулював склад 
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коментованого злочину. Виходячи з особливостей диспозиції статті, коментована 

норма може застосуватись у випадках, коли при проведенні досудового розсліду-

вання за ознаками одержання неправомірної вигоди, торгівлі впливом, підкупі не до-

ведено, що одержана неправомірна вигода отримана саме за виконання чи невико-

нання певних дій. Цим пояснюється невелика кількість справ, що розглянуті судами 

за ознаками ст. 368-2 КК України. 

Різноманітні випадки одержання неправомірної вигоди можуть охоплюватись інши-

ми спеціальними нормами кримінального законодавства, які стосуються використан-

ня службових повноважень. Тому правозастосувачам, які намагаються кваліфікува-

ти дії як незаконне збагачення, рекомендується спочатку спробувати кваліфікувати 

таке діяння за ст. ст. 364, 365, 368, ч. 2 ст. 191 КК України. 

Іноді суди кваліфікують діяння посадовців за ст. 368-2 КК України при одержанні 

ними грошових коштів та майна за вчинення законних дій із використанням служ-

бового становища в якості «подяки» від інших осіб. Таку позицію можна вважати 

хибною, оскільки отримання неправомірної вигоди, яка не була попередньо обумов-

лена, відповідає складу злочину, передбаченому частинами 2–5 ст. 368 КК України.

У диспозиції статті наявна пряма вказівка на певну суму неправомірної вигоди, тому 

нематеріальні активи не можуть бути предметом цього злочину. До речі, на це вказує 

і сам термін «збагачення», який використовується як показник володіння матеріаль-

ними цінностями. Мінімальна сума неправомірної вигоди, яка, згідно з приміткою 

до цієї статті, має значний розмір, станом на 2014 рік становить 60900 грн. Отже, 

кримінальна відповідальність не наступатиме, якщо предметом цього злочину буде 

менша сума. За наявності підстав такі дії можуть кваліфікуватись як адміністративне 

правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-5 КУАП – «Порушення встановлених за-

коном обмежень щодо одержання подарунка (пожертви)». 

Стаття 368-3.  Підкуп службової особи юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми

1. Пропозиція службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так 

само надання такої вигоди за вчинення зазначеною службовою особою дій чи її без-

діяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує 

чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи –

 ▪ караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи органі-

зованою групою, –

 ▪ караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян.

3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи 

за вчинення дій або бездіяльність із використанням наданих їй повноважень в інте-

ресах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи –
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 ▪ карається штрафом від п’яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займати-

ся певною діяльністю на термін до двох років.

4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за по-

передньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, –

 ▪ карається штрафом від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займа-

тися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

5. Особа, яка пропонувала або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримі-

нальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання непра-

вомірної вигоди, і після пропозиції чи надання неправомірної вигоди вона до повідом-

лення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, 

органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру.

Примітка. Виключена.

Коментар: до внесення змін Законом № 221 від 18.04.2013 року вказана стаття мала 

назву «Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права не-

залежно від організаційно-правової форми». Таким чином, законодавець прибрав 

із назви статті прикметник «комерційний», дещо оптимізувавши її зміст, але суть 

злочину залишилась незмінною. Комерційний підкуп – це те же саме хабарництво 

(надання-одержання неправомірної вигоди), яке застосовується при кваліфікації дій 

посадовців приватного сектору економіки.

Запровадження у кримінальний кодекс окремої статті за підкуп пов’язано з необхід-

ністю протидії значним масштабам хабарництва у бізнес-середовищі та необхідністю 

його відокремлення від «державної» корупції. Підкупи тією чи іншою мірою пошире-

ні практично в усіх сферах вітчизняної економіки: торгівлі (керівники супермаркетів 

отримують «неправомірні» гроші від виробників продукції за розташування товарів), 

банківській сфері (керівники комерційних банків отримують хабарі за надання кре-

дитів), мас-медіа (редактори видань отримують гроші за розміщення замовних мате-

ріалів), рекламній сфері (менеджери рекламодавців отримують особисті бонуси від 

рекламних агентств, телебачення) тощо. Підкуп також може здійснюватись відносно 

працівників лісопереробного сектору.

Найбільш відомий вид підкупу у бізнесі має неформальну назву «відкат» та є одним з 

розповсюджених способів використання службового становища в корисливих інте-

ресах. При цій протиправній угоді, що базується на легальному договорі купівлі-про-

дажу товарів/послуг між фірмами, «відкат» здебільшого надає продавець, а одержує 

покупець. Досить часто ці злочини вчинюють менеджери із закупівель або інші по-

садовці підрозділів постачання комерційних підприємств. Внаслідок отримання «комі-

сійних» збитки несе засновник бізнесу, адже, як правило, сума неправомірної вигоди 

включається продавцем у ціну товару, який до того ж може бути не найкращої якості. 

Відповідно, підприємство, що купує товар чи послуги «з відкатом», оплачує таким чи-

ном ще й розміри неправомірних вигод, що одержують його працівники. 

Крім того, страждають економічні інтереси держави, адже комерційні підкупи на 

всіх стадіях від виробництва до продажу збільшують ціну товарів та послуг, за які в 
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підсумку сплачує пересічний споживач. Якщо йдеться про лісовий сектор, то через 

підкупи збільшується вартість пиломатеріалів та іншої продукції, що виготовляють 

лісопереробні підприємства. 

У коментованій статті законодавець вирішив разом об’єднати відповідальність обох 

сторін. Тому частини 1 та 2 стосуються тих, хто пропонує або надає неправомірну 

вигоду, а частини 3 і 4 – того, хто одержує таку вигоду. Причому для тих, «хто бере», 

розміри покарання встановлені більш жорстокі. Суб’єктом, який здійснює підкуп, 

можуть бути як громадяни, так і службові особи. Диспозиція статті не вказує, що 

той, хто одержує неправомірну вигоду, повинен завжди допускати порушення зако-

ну. Це значить, що відповідальність може наставати також за виконання законних дій 

(приміром, за укладення договору купівлі-продажу). 

Звертаємо увагу, що законодавець «криміналізував» не тільки надання підкупу, а і 

його пропозицію (активний намір). Під пропозицією слід розуміти звернення до ін-

шої особи щодо готовності до передачі або надання їй неправомірної вигоди. Для 

початку досудового розслідування за ознаками цієї статті не обов’язкове отримання 

згоди або заяви від власника юридичної особи, посадовець якої отримав підкуп. 

Законом не встановлений мінімальний розмір неправомірної вигоди, при передачі/

одержанні якої може застосовуватись кримінальна відповідальність за цей злочин. 

Тому при встановленні достатнього розміру неправомірної вигоди рекомендуємо ке-

руватись положеннями, що надані у коментарі до ст. 368 КК України. 

Відповідно до ч. 5 коментованої статті, особа, яка пропонувала або надала непра-

вомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї 

були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди і після пропозиції чи надання 

неправомірної вигоди вона:

а) добровільно (добровільним слід вважати повідомлення, що здійснене за влас-

ним бажанням, без будь-якого примусу. Мотивація такого повідомлення значен-

ня не має. Однак «добровільність» поведінки не має бути обумовленою тим, що 

правоохоронцям стало відомо про факт передачі неправомірної вигоди); 

б) до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину (під цим слід розуміти, 

що законодавець мав на увазі не сам факт повідомлення про підозру, а обізна-

ність про це того, хто надає неправомірну вигоду);

в) заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом 

має право повідомляти про підозру (Закон не вимагає, щоб особа, яка нада-

ла неправомірну вигоду, особисто з’явилась до цього органу. Тому вона може 

зробити це шляхом надсилання листа поштою, по телефону, через родичів). 

Звертаємо увагу, що умови звільнення особи, яка пропонувала або надала неправо-

мірну вигоду при вчиненні дій, передбачених ст. 365-3 КК України, були змінені згід-

но із Законом № 221 від 18.04.2013 року. Це також стосується звільнення від кри-

мінальної відповідальності у випадках, передбачених ст. ст. 368-4, 369 КК України. 

Підкреслюємо, що звільнення від кримінальної відповідальності є обов’язковим, 

оскільки в тексті закону чітко вказано, що «особа звільняється», а не «може бути 

звільненою». Раніше для звільнення хабародавців від кримінальної відповідально-
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сті було достатньо будь-якої із двох умов: або вимагання хабара (підкупу), або до-

бровільного інформування органу досудового розслідування. Зараз ці два чинники 

мають бути поєднані. Таким чином законодавець вирішив мінімізувати ризик зловжи-

вання інститутом дієвого каяття. 

Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

1. Пропозиція аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним служ-

бовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну 

діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, ар-

бітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, тре-

тейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі не-

правомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення особою, яка надає 

публічні послуги, дій або її бездіяльність із використанням наданих їй повноважень 

в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи –

 ▪ карається штрафом від п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів грома-

дян до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи органі-

зованою групою, –

 ▪ караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян.

3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею 

або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням пу-

блічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду 

колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за 

вчинення дій або бездіяльність із використанням наданих їй повноважень в інтере-

сах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи –

 ▪ карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних міні-

мумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займати-

ся певною діяльністю на термін до трьох років.

4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинене повторно або за по-

передньою змовою групою осіб чи поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, –

 ▪ карається штрафом від дванадцяти тисяч до вісімнадцяти тисяч неоподат-

ковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з кон-

фіскацією майна.

5. Особа, яка пропонувала або надала неправомірну вигоду, звільняється від кримі-

нальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання непра-

вомірної вигоди, і після пропозиції чи надання неправомірної вигоди вона до повідом-

лення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, 

органу, службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про підозру.

Коментар: з метою посилення відповідальності професійних груп, які надають пу-

блічні послуги, законодавець увів у Кримінальний кодекс України окрему норму, що 

передбачає відповідальність за пропозицію та надання їм неправомірної вигоди. По 

суті, йдеться про давання/одержання хабарів особам, які надають публічні послуги 
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(аудитори, нотаріуси, оцінювачі, експерти, арбітражні керуючі, незалежні посеред-

ники, члени трудового арбітражу, третейські судді). 

За правовою конструкцією це діяння схоже на ст. 368-3 КК України. Тому звертаємо 

увагу, що стаття поєднує в собі злочини, що відображають дві сторони підкупу. Пер-

ша сторона може бути як громадянином, так і посадовцем. Однак суб’єктом, який 

приймає пропозицію чи отримує підкуп, може тільки передбачена законом особа, 

яка надає публічні послуги на професійній основі. 

Злочин вважається закінченим із моменту прийняття пропозиції про одержання не-

правомірної вигоди або фактичного приймання-передачі такої вигоди особою, яка 

надає публічні послуги. При цьому не має значення, чи вчинила особа, що надає 

публічні послуги, будь-які дії або допустила бездіяльність за отриману вигоду. 

Стаття 369. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі

1. Пропозиція службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду за 

вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обі-

цяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням 

наданої їй влади чи службового становища –

 ▪ карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на термін від ста шіст-

десяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Надання службовій особі або третій особі неправомірної вигоди за вчинення чи 

не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, 

чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи служ-

бового становища –

 ▪ карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на термін від двох до чотирьох 

років, або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене повторно, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від трьох до шести років із штрафом 

від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з кон-

фіскацією майна або без такої.

4. Діяння, передбачене частиною другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна 

вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчине-

не за попередньою змовою групою осіб, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від чотирьох до восьми років із конфіс-

кацією майна або без такої.

5. Діяння, передбачене частиною другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо 

неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідаль-

не становище, або вчинене організованою групою осіб чи її учасником, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років із конфіскацією 

майна або без такої.



158

6. Особа, яка пропонувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї були вчинені дії щодо вимагання 

неправомірної вигоди і після пропозиції, обіцянки чи надання неправомірної вигоди 

вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно заявила 

про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом має право пові-

домляти про підозру.

Коментар: у назву і зміст вказаної статті Законом № 221 від 18.04.2013 року були 

внесені зміни, відповідно до яких дії із пропозиції або давання хабара переймено-

вані у «пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі». Надання 

неправомірної вигоди публічному посадовцю – це завжди двостороння угода, в якій 

іншою стороною є звичайний громадянин чи бізнесмен. Хабарник одержує хабар 

на умовах, що виконає/не виконає певні дії на користь того, хто дає, або на користь 

третьої особи. В угоді надання-одержання неправомірної вигоди одне і друге діян-

ня  – протиправні, а тому обидва суб’єкти повинні притягуватись до кримінальної 

відповідальності: одержувач – за ст. 368 КК України, а той, хто дає – за ст. 369 КК 

України. До речі, законодавець у цій статті не розкриває ознаки неправомірної виго-

ди, оскільки вони випливають із диспозиції ст. 368 КК України. 

Якщо у особи, яка дає неправомірну вигоду, відсутній склад злочину, то не буде й 

іншого складу – одержання такої вигоди. 

За частиною 2 ст. 369 КК України, об’єктивна сторона вказаного злочину полягає у 

таких діях:

 ▪ надання службовій особі неправомірної вигоди;

 ▪ надання третій особі неправомірної вигоди.

Для кваліфікації не має значення, хто є власником матеріальних/нематеріальних благ, 

що передаються як неправомірна вигода, – той, хто їх дає, або інші особи, чи діє він 

із власної ініціативи або від імені третіх осіб. Також не має значення, яким шляхом 

такі блага передаються адресатові: або безпосередньо службовій особі, або третій 

особі для того, щоб конкретна службова особа вчинила певні дії або допустила без-

діяльність. 

Однак відповідальність за такі дії настає за трьох обов’язкових умов:

а) неправомірна вигода надається за вчинення чи невчинення службовою осо-

бою дій; 

б) такі дії (бездіяльність) обов’язково мають бути вчинені службовою особою з 

використанням наданої їй влади чи службових повноважень; 

в) такі дії мають бути вчинені або в інтересах того, хто надає неправомірну виго-

ду, або в інтересах третьої особи.

Суб’єктом пропозиції або надання службовій особі неправомірної вигоди може бути 

як приватна, так і службова особа. За роз’ясненнями Пленуму Верховного суду Украї-

ни № 5 від 26.04.2002 року, якщо керівник надає хабар в інтересах очолюваного ним 

підприємства, він несе відповідальність за давання хабара на загальних підставах. По-

садовець, який запропонував підлеглому досягнути бажаної мети шляхом хабара іншій 
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посадовій особі, надавши для цього гроші чи інші цінності, несе відповідальність як 

хабародавець. Водночас працівник, який домовився про виконання за хабар певних 

дій та передав цей хабар, має нести відповідальність як співучасник давання хабара. 

Закон передбачив лише один виняток із цього правила, за яким той, що пропонує 

або надає неправомірну вигоду, звільняється від відповідальності, якщо стосовно 

нього були вчинені дії щодо вимагання неправомірної вигоди, і після пропозиції чи 

надання неправомірної вигоди він до повідомлення йому про підозру у вчиненні ним 

злочину добровільно заявив про те, що сталося, органу, службова особа якого згід-

но із законом має право повідомляти про підозру. Роз’яснення щодо застосування 

вказаної норми наведене у ст. 368-3 КК України.

Іншими словами, закон надає можливість викрити посадовця, який одержує непра-

вомірну вигоду, не притягуючи до відповідальності надавача такої вигоди, коли з 

нього вимагають неправомірну вигоду, і при цьому після її передачі останній за влас-

ною ініціативою подасть заяву до правоохоронних органів. 

Правоохоронцями фіксуються факти давання хабарів працівникам лісового госпо-

дарства. Наприклад, вироком Березівського районного суду Одеської області від 

10 грудня 2009 року (справа № 1-156-09) був засуджений за частиною 1 ст. 369 КК 

України громадянин А., який 07 вересня 2009 року, перебуваючи у службовому кабінеті 

Березівського лісництва ДП «Березівське лісове господарство» з метою уникнути при-

тягнення до відповідальності за скоєння ним протиправних дій, дав хабара лісничому 

цього лісництва у сумі 2000 гривень, щоб той не виконав свої посадові обов’язки щодо 

притягнення громадянина А. до передбаченої законом адміністративної відповідаль-

ності та знищив протокол за ст. 65-1 КУАП, складений відносно нього за незаконну 

порубку дерев у полезахисній лісосмузі. 

Зауважимо, що коментована стаття до внесення відповідних змін у 2011 році сто-

сувалась лише тих громадян, які надавали неправомірну вигоду. Усні пропозиції 

неправомірної вигоди чиновникам та іншим посадовим особам не відносились до 

злочину і, відповідно, жодної відповідальності за собою не тягнули. Подібна все-

дозволеність «сторони, що дає» сприяла поширенню корупції та хабарництва, і це 

значно полегшувало підкуп чиновників. Однак внесеними змінами була «криміна-

лізована» сама пропозиція неправомірної вигоди. Тобто наразі особи, що лише 

запропонували державному посадовцю неправомірну вигоду, також несуть кримі-

нальну відповідальність. 

Пропозиція неправомірної вигоди є закінченим злочином з моменту звернення до 

іншої особи про готовність до передачі неправомірної вигоди. Водночас слід зау-

важити, що через недосконалість правової конструкції кваліфікація дії з пропозиції 

неправомірної вигоди вкрай ускладнена. 

Документування передачі неправомірної вигоди вимагає застосування спеціальних 

оперативно-розшукових заходів. Правом на проведення негласних слідчих (розшу-

кових) дій наділені оперативні підрозділи МВС, СБУ та податкової міліції. Підрозділи 

внутрішньої безпеки податкової міліції, що діють у складі головних управлінь Мініс-

терства доходів і зборів в областях, викривають факти корупційних адміністративних 

та кримінальних правопорушень серед працівників податкової інспекції та міліції. 
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Чіткого розмежування компетенції між МВС та СБУ стосовно того, хто які хабарі по-

винен викривати, немає. Законодавством передбачено, що підрозділи УБОЗ МВС та 

ВБКОЗ СБУ насамперед зобов’язані протидіяти найбільш небезпечним економічним 

злочинам, хабарництву та корупції, зокрема серед суддів, правоохоронців, керівни-

ків державних органів вищих рівнів тощо. Значна кількість фактів побутового ха-

барництва документується підрозділами державної служби боротьби з економічної 

злочинністю (структура ДСБЕЗ МВС України). 

Стаття 369-2. Зловживання впливом

1. Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (по-

годжується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на 

прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, –

 ▪ карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеженням волі на термін від двох до п’яти років.

2. Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийнят-

тя рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція 

здійснити вплив за надання такої вигоди –

 ▪ карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неопо-

датковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на термін від 

двох до п’яти років.

3. Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на при-

йняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане 

з вимаганням такої вигоди, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від трьох до восьми років із конфіскацією 

майна.

Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, ви-

значені в пунктах 1–3 частини першої ст. 4 Закону України «Про засади запобігання 

і протидії корупції».

Коментар: склад цього злочину введений у Кримінальний кодекс Законом № 3207, 

що ухвалений Верховною Радою України 07.04.2011 року. За своїм змістом зловжи-

вання впливом є одним із різновидів співучасті у наданні неправомірної вигоди, од-

нак ця норма є спеціальною стосовно ст. 368 КК України. Тому при вчиненні винною 

особою вищевказаних дій повинна застосовуватись ст. 369-2 КК України. 

Для зловживання впливом характерна наявність мети та прямого умислу. Специфіч-

ною метою тут буде отримання необхідного рішення (або вчинення бездіяльності) від 

службової особи, що уповноважена на виконання функцій держави (публічного служ-

бовця), взамін на надання їй або третім особам матеріальних чи нематеріальних благ. 

Поняття «зловживання впливом», що використовується у диспозиції коментованої 

статті, стосується лише протиправних послуг третьої сторони за її вплив на прийняття 

рішення певним публічним службовцем. У такій ситуації «покупець» корупційного рі-

шення сподівається, що впливу особи (назвемо його «посередником»), якій він сплачує, 

буде достатньо, щоб переконати чиновника схвалити на його користь певне рішення. 
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За ст. 369-2 КК України повинні притягуватись до відповідальності будь-які особи 

(як посадовці, так і звичайні громадяни), котрі отримують неправомірні вигоди за те, 

що приймають неправомірні вимоги та/або обіцяють вплинути на відповідного чи-

новника, який приймає таке рішення від імені держави. Цими особами можуть бути 

родичі, знайомі чиновників, працівники та посадовці відповідних державних органів, 

державних підприємств тощо. 

Об’єктивна сторона цього злочину полягає у таких діях: 

1. Пропозиція неправомірної вигоди особі, яка пропонує/обіцяє/погоджується за 

таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття 

рішення публічним посадовцем;

2. Надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує/обіцяє/погоджується за 

таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття 

рішення публічним посадовцем;

3. Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на при-

йняття рішення публічним посадовцем;

4. Пропозиція здійснити вплив за надання неправомірної вигоди;

5. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення публічним 

посадовцем, поєднане з вимаганням такої вигоди. 

Як бачимо, основною ознакою цього злочину є те, що «посередник», який пропонує 

свій вплив на публічного службовця, робить це в обмін на винагороду для себе або 

іншої особи. При цьому стаття передбачає відповідальність двох сторін корупцій-

ної угоди. За частиною першою притягуються «покупці» корупційного рішення. Під 

ними мають на увазі тих, хто пропонує або надає неправомірну вимогу особі-«посе-

реднику». За частиною другою та третьою статті притягуються ті, хто одержує таку 

вигоду за вплив на вирішення корупційного питання, тобто самі «посередники». 

Приміром, у серпні 2011 року працівники СБУ затримали у м. Києві посадовця Головної 

державної автотранспортної інспекції під час одержання 10 тисяч гривень від при-

ватного підприємця. Зловмисник організував схему вимагання та отримання коштів 

від представників автотранспортних підприємств столиці, зобов’язуючись за неза-

конну винагороду вплинути на своє керівництво з метою анулювати постанови про 

застосування нарахованих фінансових санкцій за допущені порушення, виявлені під час 

перевірки автотранспортних підприємств. За цим фактом прокуратура порушила 

кримінальну справу за частиною 2 ст. 369-2 КК України. 

Оскільки виконання чи невиконання дій «посередником», який пропонує здійснити 

вплив на публічного службовця, перебуває за межами об’єктивної сторони коменто-

ваного злочину, відповідальність настає незалежно від того, виконав чи не виконав 

публічний службовець обумовлені дії, збирався чи не збирався він це робити. 

Стаття 370. Провокація підкупу

1. Провокація підкупу, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, 

що зумовлюють пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або при-

йняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто 

пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, обіцянку 

чи одержав таку вигоду, –
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 ▪ карається обмеженням волі на термін до п’яти років або позбавленням волі на 

строк від двох до п’яти років та штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів, –

 ▪ карається позбавленням волі на термін від трьох до семи років та штрафом від 

п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар: провокація підкупу може вчинятись лише з прямим умислом, що має на 

меті штучно створити докази пропозиції чи одержання підкупу, щоб потім викори-

стати ці «докази» для «викриття» винної особи для її дискредитації, шантажу, підви-

щення показників розкриття злочинів тощо. Коментований злочин може бути реа-

лізований тільки шляхом активних дій, які спрямовані на створення обстановки та 

умов, що обумовлюють пропозицію або прийняття неправомірної вигоди. Способи 

вчинення цього злочину різні: натяки, пропозиції, поради, умовляння, рекомендації 

тощо. При цьому обов’язково має бути специфічний мотив – «щоб потім викрити 

того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію, 

обіцянку чи одержав таку вигоду».

Тобто такі дії слід розмежовувати від вчинення реального одержання неправомірної 

вигоди. При дійсній передачі предмета неправомірної вигоди ставиться за мету спо-

нукати посадовця вчинити ті або інші дії (або утриматися від дій) в інтересах тієї осо-

би, яка надає неправомірну вигоду. При провокації підкупу ця мета відсутня. Особу 

можна вважати спровокованою до одержання/надання неправомірної вигоди, якщо 

прагнення вчинити відповідні дії виникло у неї в результаті впливу провокатора. Тому 

вважається, що вказаний злочин є закінченим, коли службовця вдалося схилити до 

одержання/надання неправомірної вигоди.

Зауважимо, що законодавець відніс до категорії злочинних дій не тільки провока-

ції надання/одержання неправомірної вигоди, а й навіть криміналізував провокацію 

пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди, а також провокацію прийняття такої 

пропозиції чи обіцянки. Доказування подібних дій на практиці вимагає ретельного 

збору обґрунтованої доказової бази, що свідчила б про реальне здійснення таких 

намірів особою, яка вчиняє відповідні дії. 

До групи ризику посадовців лісового сектору, щодо яких може мати місце провока-

ція підкупу, відносяться державні службовці, що наділені повноваженнями приймати 

суттєві управлінські рішення, керівники державних/комунальних лісогосподарських 

підприємств. 

Не визнаються провокацією підкупу правомірні дії, що вживаються правоохоронни-

ми органами для викриття надання/одержання неправомірної вигоди. Різниця між 

ними в тому, що провокатор своїми діями викликає іншу особу на вчинення злочину, 

для того щоб потім викрити її. При передачі матеріальних благ під контролем право-

охоронних органів особа передає неправомірну вигоду, яка заздалегідь вимагалась 

посадовцем. Для цього особа, яка надає вигоду, також має надати відповідну заяву 

до органу, який проводить розслідування. 

Суб’єктом цього злочину можуть бути лише службові особи. 
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Висновки
На сьогодні корупційна діяльність у лісовому секторі є однією із важливих проблем, яка 
потребує негайного вирішення з метою забезпечення ефективного управління лісовим 
господарством та створення необхідних умов для розвитку лісопереробного сектору. 
Вказана проблема не є специфічною для окремої галузі: фактично нею так чи інакше 
уражені практично всі сфери суспільного життя в Україні. Звісно, не можна викорінити 
корупцію цілком, проте важливо знизити її прояви до мінімально низького рівня.

Корупцію можна назвати лакмусовим папірцем, що вказує на негаразди у методах 
управління окремої галуззю, тому протидія цьому явищу є ще й засобом вдоскона-
лення державної системи і має здійснюватись постійно, а не як разова кампанія. 

Прийнятий Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» лише ок-
реслив основні антикорупційні заборони та обмеження, більшість з яких потребує 
подальшого удосконалення, розвитку його положень у відповідній нормативно-пра-
вовій базі. Необхідно усвідомлювати, що один закон не може розв’язати таку над-
складну суспільну проблему. Запобігання та протидія корупції мають становити єди-
ну, узгоджену систему організаційних, правових, економічних заходів, яка б мала 
на меті комплексно усувати небезпечні ризики, запобігати корупційним проявам та 
протидіяти відповідним порушенням та злочинам. 

Основним методом протидії корупції в лісовому секторі слід вважати формування 
дієвого комплексу заходів, спрямованих насамперед на запобігання корупційним 
проявам. Згідно з «Національною антикорупційною стратегією на 2011–2015 роки», 
що затверджена Указом Президента України № 1001/2011 від 21.10.2011 року, прі-
оритетними напрямами антикорупційної політики мають стати попередження, вияв-
лення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупції, а 
також запобігання спробам їх створити. 

Як засвідчив аналіз застосування коментованого закону у лісовому секторі, невиріше-
ною залишається низка важливих положень, що перешкоджає усуненню найбільш 
суттєвих корупційних ризиків. Передусім це стосується проблеми розмежування вла-
ди та бізнесу в системі державного управління лісовою галуззю, усунення неправо-
мірного впливу на керівників лісогосподарських підприємств. Нехтування вимогами 
закону щодо заборони неправомірного втручання у господарську діяльність підпри-
ємств призводить до поширення корупційних проявів у владних органах, економічних 
втрат для державних підприємств та загального зниження ефективності внутрішньо-
го управління підприємствами. Гучні корупційні скандали у галузі прямо впливають на 
ставлення до лісового сектору, знижуючи в очах людей імідж професії лісівника. 

Зважаючи на положення антикорупційної стратегії, пріоритетними заходами у лісо-
вому секторі мають стати реформування системи управління, зменшення адміністра-
тивного тиску на лісогосподарські підприємства, комп’ютеризація документообігу, 
обмеження кількості перевірок контролюючих органів, усунення браку прозорості у 
діяльності органів лісового господарства та поліпшення умов доступу громадян до 
інформації про лісовий сектор. Потребують удосконалення системи контролю за ви-
користанням державного майна, які б мали на меті недопущення фактів одержання 
прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння – іншими осо-
бами чи угрупуваннями. Підвищеної уваги вимагає дотримання законодавства щодо 
державних закупівель у діяльності лісогосподарських підприємств. Особи, винні у 
вчиненні кримінальних діянь, пов’язаних із привласненням державних коштів, по-
винні отримувати максимальні покарання, передбачені чинним законодавством. 
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Проте недостатньо лише карати за зловживання, слід зменшувати та обмежувати 
правове поле, де такі корупційні прояви можливі. Зокрема, для усунення можливих 
тіньових схем у торгівлі деревиною за кордон зараз вкрай важливо зробити мак-
симально прозорими експортні поставки лісопродукції, визначивши зрозумілий та 
справедливий порядок укладення контрактів із закордонними покупцями, який би 
забезпечував отримання максимальних прибутків лісогосподарськими підприємства-
ми. Базуючись на принципах ринкової економіки, слід нормативно унеможливити 
втручання органів влади у встановлення цін та визначення покупців на вироблену 
лісгоспами деревину при експортних поставках. 

Оскільки сфера державної служби визнається зоною підвищеного корупційного ри-
зику, першочерговим завданням має стати гідне матеріальне забезпечення держав-
них службовців. Водночас разом із підвищенням заробітної плати слід підвищувати 
відповідальність за виконану роботу. 

Негайного врегулювання на законодавчому рівні вимагає питання про віднесення 
до суб’єктів відповідальності посадових осіб державної лісової охорони лісогоспо-
дарських підприємств, які одержують заробітну плату за рахунок коштів, отрима-
них підприємством від власної господарської діяльності. Вимоги Лісового кодексу 
та Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних ор-
ганів» відносять їх до посадовців правоохоронних органів, що усвою чергу надає 
формальні підстави вважати цих лісівників посадовими особами органу державної 
влади, уповноваженими на виконання функцій держави відповідно до п.п. «ж» п. 1 
частини 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Практи-
ка засвідчила, що, користуючись двозначністю законодавства, суди по-різному тлу-
мачать належність посадовців державної лісової охорони до суб’єктів корупційних 
порушень. Водночас невизначеність статусу лісівників у прийнятому законі викликає 
запитання щодо дотримання посадовцями лісової охорони інших антикорупційних 
обмежень, таких як виконання вимог фінансового контролю (ст. 12 Закону про ко-
рупцію), проходження спеціальних перевірок при зайнятті посад, що пов’язані з ви-
конанням функцій держави (ст. 11 Закону про корупцію) тощо.

Зважаючи на специфіку лісової галузі, де досить поширені лісові династії, особливої 
уваги потребує додержання вимоги ст. 9 Закону про корупцію щодо обмежень сто-
совно спільної роботи працівників лісогосподарських підприємств. 

Ефективна протидія корупції передбачає використання не тільки економічних та 
правових заходів, а й широке застосування психологічних (освітніх та виховних) за-
собів. Тому в управлінській діяльності не слід нехтувати правовим вихованням, фор-
муванням антикорупційної правосвідомості у посадовців та громадян шляхом запро-
вадження соціально-просвітницьких програм.

Можна стверджувати, що у суспільстві сьогодні не виникає сумнівів щодо гостроти 
проблеми корупції як у державі в цілому, так і в окремих економічних сферах. Громад-
ськість та влада мають цілком усвідомити небезпечність корупції, чітко дотримуватись 
вимог закону та висловлювати неприйняття корупційних проявів на всіх рівнях.

Сьогодні розвиток нормативної бази, суспільних ініціатив та сучасні тенденції дають 
змогу стверджувати, що у майбутньому актуальність проблеми корупції та пошуку 
шляхів протидії їй лише зростатиме. Це також стосуватиметься й лісового сектору, 
де в останні роки зафіксована значна кількість корупційних проявів. Щоб досягнути 
дієвих результатів у протидії цьому явищу, керівництву лісової галузі слід спиратися 
на продуману та зважену систему заходів, яка базується на суворому виконанні анти-
корупційного законодавства. 
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ЗАКОН  УКРАЇНИ
«Про засади запобігання 
і протидії корупції»
(станом на 01 січня 2014 року)

(Із змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами 

№ 4496-VI від 13.03.2012, ВВР, 2013, № 2, ст.4 

№ 5083-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 33, ст.435 

№ 221-VII від 18.04.2013 

№ 224-VII від 14.05.2013 

№ 245-VII від 16.05.2013 

№ 406-VII від 04.07.2013)

(З 1 вересня 2014 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 

23 травня 2013 року № 314-VII)

Окремі положення цього Закону визнано такими, що відповідають Конституції України 

(є конституційними) (згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 13 березня 

2012 року № 6-рп/2012)

Окремі положення цього Закону визнано такими, що не відповідають Конституції 

України (є неконституційними) (згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 

13 березня 2012 року № 6-рп/2012)

Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і при-

ватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданих внаслідок вчинення ко-

рупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

РОЗДІЛ I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

 ▪ безпосереднє підпорядкування – відносини прямої організаційної або право-

вої залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення 

(участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, засто-

сування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, 

контролю за їх виконанням;

 ▪ близькі особи – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, 

пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, онук, 

онука, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклуваль-

ник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спіль-

но проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки 

із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону, в тому числі 

особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
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 ▫ (абзац третій частини першої ст. 1 у редакції Закону України від 14.05.2013 

р. № 224-VII)

 ▪ конфлікт інтересів – суперечність між особистими майновими, немайновими 

інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, на-

явність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття 

рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй 

службових повноважень;

 ▫ (абзац четвертий частини першої статті 1 у редакції Закону України від 

14.05.2013 р. № 224-VII)

 ▪ корупційне правопорушення – умисне діяння, що містить ознаки корупції, 

вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке 

законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дис-

циплінарну відповідальність;

 ▪ корупція – використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього 

Закону, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей 

з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропози-

ції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція 

чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 4 

цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових по-

вноважень та пов’язаних із цим можливостей;

 ▪ неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, по-

слуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержу-

ють без законних на те підстав;

 ▫ (абзац сьомий частини першої статті 1 у редакції Закону України від 

18.04.2013 р. № 221-VII)

 ▪ суб’єкти декларування – особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 

частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

 ▫ (частину першу статті 1 доповнено новим абзацом – восьмим – згідно із 

Законом України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

 ▪ уповноважені підрозділи – уповноважені підрозділи (особи) з питань запо-

бігання та виявлення корупції, які утворюються (визначаються) в державних 

органах, органах влади Автономної Республіки Крим, їх апаратах, органах міс-

цевого самоврядування та юридичних особах публічного права за рішенням 

керівника органу або юридичної особи публічного права в порядку, визначе-

ному законодавством;

 ▫ (частину першу статті 1 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно із Зако-

ном України від 14.05.2013 р. № 224-VII, у зв’язку з цим абзац восьмий вважати 

абзацом десятим)

 ▪ члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі 

повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші осо-

би, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права 

та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають 

у шлюбі.

 ▫ (абзац десятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із За-

коном України від 14.05.2013 р. № 224-VII)
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Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання і протидії корупції

1. Відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції, регулюються цим 

Законом, іншими законами і міжнародними договорами України, згоду на обов’язко-

вість яких надано Верховною Радою України, а також прийнятими на їх виконання 

іншими нормативно-правовими актами.

2. Дія цього Закону та передбачені ним обмеження поширюються на всіх осіб, ви-

значених суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, у межах, уста-

новлених цим Законом.

Стаття 3. Основні принципи запобігання і протидії корупції

1. Діяльність із запобігання і протидії корупції ґрунтується на принципах:

 ▪ верховенства права;

 ▪ законності;

 ▪ комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, ін-

формаційних та інших заходів;

 ▪ пріоритетності запобіжних заходів;

 ▪ невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 ▪ відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місце-

вого самоврядування;

 ▪ участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, держав-

ного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;

 ▪ забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодуван-

ня збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.

Стаття 4. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення

1. Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самовря-

дування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступ-

ник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр 

України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники централь-

них органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів 

України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний 

прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахунко-

вої палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Авто-

номної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республі-

ки Крим, депутати місцевих рад;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відпо-

відно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строко-

вої військової служби;
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 ▫ (підпункт «г» пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними 

згідно із Законом України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, чле-

ни, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секре-

тарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, 

народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, дер-

жавної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальниць-

кого складу органів та підрозділів цивільного захисту;

 ▫ (підпункт «д» пункту 1 частини першої статті 4 із змінами,

внесеними згідно із Законами України від 05.07.2012 р. №  5083-VI, від 

14.05.2013 р. № 224-VII)

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, 

дипломатичної служби, доходів і зборів;

 ▫ (підпункт «е» пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними 

згідно із Законом України від 04.07.2013 р. № 406-VII)

є) члени Центральної виборчої комісії;

ж) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Авто-

номної Республіки Крим;

 ▫ (підпункт «ж» пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними 

згідно із Законом України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на ви-

конання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пунк-

ті 1 частини першої цієї статті;

 ▫ (підпункт «а» пункту 2 частини першої статті 4 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцево-

го самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, 

оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, 

члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих 

функцій, інші особи в установлених законом випадках);

в) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в зако-

нодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому 

числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для 

іноземної держави, зокрема для державного органу або державного під-

приємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені ви-

рішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у 

порядку, альтернативному до судового;

г) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної органі-

зації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її 

імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником 

яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;
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3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням ор-

ганізаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеці-

ально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного 

права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону;

 ▪ (пункт 3 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом Укра-

їни від 14.05.2013 р. № 224-VII)

4) посадові особи та працівники юридичних осіб – у разі одержання ними неправо-

мірної вигоди або одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини 

першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди;

5) фізичні особи – у разі одержання від них особами, зазначеними у пунктах 1–4 ча-

стини першої цієї статті, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної 

вигоди.

 ▪ (пункт 4 частини першої статті 4 замінено двома пунктами згідно із Законом 

України від 18.04.2013 р. № 221-VII)

Стаття 5. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії 
корупції

1. Президент України, Верховна Рада України, органи прокуратури України здійсню-

ють заходи щодо запобігання і протидії корупції в межах повноважень, визначених 

Конституцією України.

2. Органи державної влади здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції 

або беруть участь у їх здійсненні у межах повноважень, визначених законами та ін-

шими виданими на їх основі нормативно-правовими актами.

3. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади 

щодо запобігання і протидії корупції відповідно до Конституції і законів України, ак-

тів Президента України.

4. Координацію реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стра-

тегії здійснює спеціально уповноважений орган із питань антикорупційної політики, 

який утворюється Президентом України.

 ▪ (частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 

14.05.2013 р. № 224-VII)

5. Спеціально уповноважені суб’єкти безпосередньо здійснюють у межах своєї ком-

петенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних право-

порушень (далі - спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції).

Спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є органи прокура-

тури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства 

внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 

Служби безпеки України, якщо інше не передбачено законом.

 ▪ (абзац другий частини п’ятої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами 

України від 13.03.2012 р. № 4496-VI, від 14.05.2013 р. № 224-VII)
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Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійсню-

ють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор 

України та підпорядковані йому прокурори.

6. Суб’єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом 

випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, від-

новленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держа-

ви, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів 

щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері, є:

1) уповноважені підрозділи органів державної влади;

2) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування;

3) підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості та форми 

власності, їх посадові та службові особи, а також громадяни, об’єднання гро-

мадян за їх згодою.

7. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Респу-

бліки Крим, посадові особи місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного 

права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення 

чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками від-

повідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підроз-

ділів 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.

 ▪ (частина сьома статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 

14.05.2013 р. № 224-VII)

РОЗДІЛ II 
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ

Стаття 6. Обмеження щодо використання службового становища

1. Особам, зазначеним у пунктах 1–3 частини першої статті 4 цього Закону, заборо-

няється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості 

з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки/про-

позиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними 

господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, 

пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за 

державні кошти);

2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місце-

вого самоврядування або посадових осіб;

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв’язку 

з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям 

рішень, затвердженням (погодженням) висновків.
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Стаття 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності

1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороня-

ється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльно-

сті, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або 

підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або 

законами України;

 ▫ (пункт 1 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 

України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи 

наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання при-

бутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями 

(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та пред-

ставляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній 

раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено 

Конституцією або законами України.

 ▫ (положення пункту 2 частини першої статті 7, згідно з яким особам, за-

значеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється 

входити до складу органу управління підприємства або організації, що має 

на меті одержання прибутку, за винятком встановлення заборони вказаним 

особам, як вбачається зі змісту цього положення, брати участь у загальних 

зборах такого підприємства або організації, визнано такими, що відповіда-

ють Конституції України (є конституційними), згідно з Рішенням Консти-

туційного Суду України від 13.03.2012 р. № 6-рп/2012)

 ▫ (положення пункту 2 частини першої статті 7 щодо заборони особам, за-

значеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, брати участь 

у загальних зборах підприємства або організації, що має на меті одержан-

ня прибутку, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є 

неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 

13.03.2012 р. № 6-рп/2012)

 ▫ (пункт 2 частини першої статті 7 у редакції Закону України від 14.05.2013 р. 

№ 224-VII)

2. У разі якщо Конституцією і законами України для окремих посад встановлено спе-

ціальні обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, то їх 

додержання забезпечується за спеціальними процедурами.

3. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на де-

путатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім 

тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів 

Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), 

народних засідателів і присяжних.
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Стаття 8. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)

1. Особам, зазначеним у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої стат-

ті 4 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати 

дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, 

вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими поса-

довими особами та органами;

2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпоряд-

куванні такої особи.

2. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті 4 

цього Закону, можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявлен-

ням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цієї 

статті, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної 

заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, 

а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом 

року, – однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поши-

рюється на дарунки (пожертви), які:

1) даруються (здійснюються) близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступ-

ні виграші, призи, премії, бонуси.

3. Дарунки, одержані особами, зазначеними у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 

частини першої статті 4 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці 

Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаці-

ям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, уста-

нові чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Обмеження щодо роботи близьких осіб

1. Особи, зазначені у підпунктах «а», «в»–«ж» пункту 1 та підпункті «а» пункту 2 ча-

стини першої статті 4 цього Закону, не можуть мати у безпосередньому підпорядку-

ванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з вико-

нанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах «а», «в»–«ж» 

пункту 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані 

повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюю-

чих у цьому органі близьких їм осіб.

 ▪ (абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 

України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:

1) народних засідателів і присяжних;

2) близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному у зв’язку з пе-

ребуванням кожного з них на виборній посаді;
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3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними 

центрами), а також гірських населених пунктах;

 ▫ (пункт 3 частини першої статті 9 у редакції Закону України від 14.05.2013 р. 

№ 224-VII)

4) осіб, які працюють у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізичної 

культури та спорту, соціального захисту, крім державних органів, органів вла-

ди Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;

 ▫ (пункт 4 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 

України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

5) пункт 5 частини першої статті 9 виключено.

 ▫ (згідно із Законом України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, 

відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин 

у п’ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений термін ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи 

або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають 

переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє 

підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, 

підлягає звільненню із займаної посади.

3. Особам, зазначеним у підпунктах «а», «в»–«ж» пункту 1 та підпункті «а» пункту 2 

частини першої статті 4 цього Закону (крім народних засідателів і присяжних), забо-

роняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо 

призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на 

прийняття такого рішення.

Стаття 10. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого 
самоврядування

1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самовря-

дування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися 

з роботи (служби) або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення 

забороняється:

 ▪ (абзац перший частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Зако-

ном України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підпри-

ємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалеж-

но від форми власності або фізичними особами – підприємцями, якщо особи, 

зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали пов-

новаження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рі-
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шень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій або фізичних 

осіб – підприємців;

 ▫ (пункт 1 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Зако-

ном України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформа-

цію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім 

випадків, установлених законом;

3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що роз-

глядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) 

вони працювали.

Стаття 11. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування

1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини 

першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів 

у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Рес-

публіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів), прово-

диться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступни-

ка керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайнят-

тя посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом.

До проведення спеціальної перевірки залучаються спеціально уповноважені суб’єк-

ти у сфері протидії корупції, а в разі потреби – інші центральні органи виконавчої 

влади.

Спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидата на посаду, який перебуває 

на посаді в державному органі, органі місцевого самоврядування та призначається 

в порядку переведення на посаду в іншому державному органі, органі місцевого 

самоврядування.

 ▪ (частину першу статті 11 доповнено абзацом четвертим  згідно із Законом 

України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при 

призначенні, переведенні на посаду до іншого державного органу, органу місцевого 

самоврядування, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому поряд-

ку запитує інформацію щодо її результатів.

 ▪ (частину першу статті 11 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом України 

від 14.05.2013 р. № 224-VII)

2. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття 

посади, зазначеної в пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів 

на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у 

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади 

сільських, селищних, міських голів), зокрема щодо:
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1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупцій-

ні правопорушення, наявності судимості, ї ї зняття, погашення;

2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за 

корупційні правопорушення;

3) достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати 

і зобов’язання фінансового характеру;

4) наявності в особи корпоративних прав;

5) стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підви-

щення кваліфікації.

3. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує 

на зайняття посади, у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів із дня 

надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не 

розглядається.

Порядок проведення спеціальної перевірки затверджується Президентом України.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у 

поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовою особою 

(органом), яка (який) проводить спеціальну перевірку, надається можливість претен-

денту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким 

фактом та/або виправити таку розбіжність.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претен-

дента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для за-

йняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) 

на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазна-

чених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів 

або неправдивих відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призна-

чення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про вияв-

лений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) 

на посаду.

Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду може бути оскаржено до 

суду.

 ▪ (частина третя статті 11 у редакції Закону України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

4. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, 

подає до відповідного органа:

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографію;

3) копію документа, який посвідчує особу;

4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за минулий рік за формою, що додається до цього Закону;



184

5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством 

охорони здоров’я України;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’яза-

них);

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

5. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на 

проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не 

пізніше наступного дня надсилає до відповідних органів державної влади, до компе-

тенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у 

частині другій цієї статті, запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує 

на зайняття відповідної посади.

Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його 

відсутності – особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його заступників 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

До запиту додаються копії документів, зазначених у частині четвертій цієї статті.

6. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником орга-

ну, що здійснював перевірку, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його 

обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональ-

них обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний 

строк з дати надходження запиту.

Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує 

довідку про результати спеціальної перевірки.

Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення 

з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами 

перевірки можуть подавати зазначеним органам свої зауваження у письмовій формі.

7. Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення 

є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таєм-

ницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону.

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 харак-

теру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

 ▪ (Абзац перши й частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Зако-

ном № 224-VII від 14.05.2013)

Суб’єкти дек ларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи 

(служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового харак-

теру за минулий рік через перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та полога-

ми або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за 
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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, визначе-

ними цим Законом.

 ▪ (Абзац другий частин и першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 224-VII від 14.05.2013)

2. Відомості, зазнач ені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінан-

сового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради Украї-

ни, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів 

України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верхов-

ного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генераль-

ного прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, 

Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної 

виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та 

членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перших заступників та заступни-

ків міністрів, заступників міністрів – керівників апаратів, керівників інших державних 

органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів коле-

гіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, 

голови районної у місті (у разі ї ї утворення), районної, обласної ради та їх заступни-

ків, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у 

разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради 

підлягають оприлюдненню протягом 30 днів із дня їх подання шляхом розміщення на 

офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповід-

них державних органів та органів місцевого самоврядування. Відповідні відомості, 

розміщенні на офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого само-

врядування, оприлюднюються на термін не менше одного року.

Відомості щодо реєстр аційного номера облікової картки платника податків або серії 

та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати 

народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обме-

женим доступом та оприлюдненню не підлягають.

 ▪ (Частину другу статті 1 2 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 224-VII 

від 14.05.2013)

 ▪ (Частина друга статті 1 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 

14.05.2013)

3. У разі відкриття суб ’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка 

в установі банку-нерезидента така особа зобов’язана в десятиденний строк письмо-

во повідомити про це орган доходів і зборів за місцем проживання із зазначенням 

номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
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 ▪ (Частина третя статті 12  із змінами, внесеними згідно із Законами № 224-VII 

від 14.05.2013, № 406-VII від 04.07.2013)

4. Порядок зберігання док ументів і використання відомостей, зазначених у деклара-

ції про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей, 

передбачених частиною третьою цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів 

України відповідно до вимог, встановлених законом.

5. Особа, яка претендує н а зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті «а» 

пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, до призначення або обрання на від-

повідну посаду подає в установленому законом порядку декларацію про майно, до-

ходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що 

додається до цього Закону.

6. З метою забезпечення в ідкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими під-

розділами проводяться:

1) перевірка фактів своєч асності подання декларацій;

2) перевірка декларацій н а наявність конфлікту інтересів;

3) логічний та арифметичн ий контроль декларацій.

 ▫ (Статтю 12 доповнено част иною шостою згідно із Законом № 224-VII від 

14.05.2013)

7. Перевірка факту своєча сності подання декларації здійснюється протягом п’ятнад-

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

 ▪ (Статтю 12 доповнено части ною сьомою згідно із Законом №  224-VII від 

14.05.2013)

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

здійснюється протягом тридцяти днів із дня подання декларації і полягає у порівнян-

ні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансо-

вими інтересами.

 ▪ (Статтю 12 доповнено частиною  восьмою згідно із Законом №  224-VII від 

14.05.2013)

9. Логічний та арифметичний ко нтроль декларації здійснюється протягом тридцяти 

днів із дня подання декларації у порядку, визначеному центральним органом вико-

навчої влади, відповідальним за формування державної податкової політики, та Мі-

ністерством юстиції України.

У разі виявлення під час перев ірки декларації арифметичних або логічних помилок 

уповноважений підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це відповідного 

суб’єкта декларування, який має право протягом п’яти днів із дня отримання такого 

повідомлення подати уповноваженому підрозділу письмове пояснення та/або ви-

правлену декларацію.

У зв’язку з проведенням логічног о та арифметичного контролю декларації про май-

но, 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.
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Державні органи, органи влади Автон омної Республіки Крим, органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації, яким надіслано запит уповно-

важеного підрозділу, зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання 

запиту подати копії необхідних документів або відповідну інформацію.

 ▪ (Статтю 12 доповнено частиною дев’ят ою згідно із Законом №  224-VII від 

14.05.2013)

10. У разі встановлення за результат ами передбачених цією статтею перевірок ознак 

правопорушення уповноважений підрозділ письмово повідомляє керівника відпо-

відного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апара-

ту, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права та право-

охоронні органи.

 ▪ (Статтю 12 доповнено частиною десято ю згідно із Законом №  224-VII від 

14.05.2013)

Стаття 13. Кодекси поведінки

1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 

цього Закону, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових 

повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення 

цих вимог установлюються законом.

2. Законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають організацію і 

порядок діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

надання окремих видів державних послуг або порядок діяльності категорій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, можуть 

установлюватися спеціальні вимоги щодо поведінки таких осіб.

3. Держава сприяє закріпленню норм професійної етики та інших вимог щодо здійс-

нення окремих видів діяльності в кодексах поведінки підприємців, представників 

відповідних професій.

Стаття 14. Урегулювання конфлікту інтересів

1. Особи, зазначені у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті 4 

цього Закону, зобов’язані:

1) уживати заходів щодо недопущення  будь-якої можливості виникнення кон-

флікту інтересів;

2) невідкладно у письмовій формі пов ідомляти безпосереднього керівника про 

наявність конфлікту інтересів.

 ▫ (Пункт 2 частини першої статті 14 із  змінами, внесеними згідно із Законом 

№ 224-VII від 14.05.2013)

2. Закони та інші нормативно-правові  акти, що визначають повноваження органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих ви-

дів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із вико-

нанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та 

шляхи врегулювання конфлікту інтересів.
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3. Особи, зазначені у пункті 1, підп ункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цьо-

го Закону зобов’язані протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду 

передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у 

порядку, встановленому законом.

У такому випадку особам, зазначеним у  пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини пер-

шої статті 4 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підпри-

ємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

 ▪ (Статтю 14 доповнено частиною третьою  згідно із Законом №  224-VII від 

14.05.2013)

4. Методичне забезпечення діяльності у повноважених підрозділів із питань запобі-

гання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних служ-

бовців та посадових осіб місцевого самоврядування здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби.

 ▪ (Статтю 14 доповнено частиною четверто ю згідно із Законом № 224-VII від 

14.05.2013)

5. Контроль за дотриманням вимог закон одавства щодо врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загаль-

ної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голо-

ви Державної судової адміністрації України та його заступників здійснюється Радою 

суддів України.

 ▪ (Статтю 14 доповнено частиною п’ятою з гідно із Законом №  224-VII від 

14.05.2013)

6. Контроль за дотриманням вимог закон одавства щодо врегулювання конфлікту ін-

тересів у діяльності Голови Верховної Ради України та народних депутатів України 

здійснюється комітетом, визначеним Верховною Радою України.

 ▪ (Статтю 14 доповнено частиною шостою з гідно із Законом №  224-VII від 

14.05.2013)

7. Контроль за дотриманням вимог закон одавства щодо врегулювання конфлікту 

інтересів осіб, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 

4 цього Закону, за винятком осіб, зазначених у частинах п’ятій і шостій цієї статті, 

здійснюється уповноваженими підрозділами.

 ▪ (Статтю 14 доповнено частиною сьомою зг ідно із Законом №  224-VII від 

14.05.2013)

Стаття 15. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів

1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах норматив-

но-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупцій-

них правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться 

антикорупційна експертиза.

Порядок і методологія проведення антикорупційної експертизи та порядок опри-

люднення її результатів визначаються Міністерством юстиції України.
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2. Антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім ан-

тикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд 

Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом 

Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з 

корупцією.

3. Обов’язковій антикорупційній експертизі підлягають проекти законів України, ак-

тів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабі-

нетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади.

Результати антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта підля-

гають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання (прийняття) 

відповідного нормативно-правового акта.

4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється щодо зако-

нів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України згідно із щоріч-

ним планом, що затверджується Міністерством юстиції України, у таких сферах:

1) прав та свобод людини і громадянина;

2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовря-

дування;

3) надання адміністративних послуг;

4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;

5) конкурсних (тендерних) процедур.

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, норма-

тивно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої 

реєстрації.

5. Результати антикорупційної експертизи у разі виявлення факторів, що сприяють 

або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають обов’язко-

вому оприлюдненню.

6. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів мініс-

терств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають обов’язковому 

розгляду суб’єктом їх видання (прийняття).

7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може про-

водитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів 

та проектів нормативно-правових актів.

Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових 

актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здій-

снюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних 

осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.

 ▪ (стаття 15 у редакції Закону України від 14.05.2013 р. № 224-VII)
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Стаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації

1. Особам, зазначеним у пунктах 1–3 частини першої статті 4 цього Закону, заборо-

няється:

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

фізичним або юридичним особам передбачено законом;

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка 

підлягає наданню відповідно до закону.

2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:

1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юри-

дичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 части-

ни першої статті 4 цього Закону;

2) розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 

цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають 

обов’язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви).

Стаття 17. Заборона на одержання послуг і майна органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування

1. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється 

одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно, крім випад-

ків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

РОЗДІЛ III
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАХОДАХ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Стаття 18. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і 
протидії корупції

1. Об’єднання громадян, їх члени або уповноважені представники, а також окремі 

громадяни в діяльності щодо запобігання, виявлення і протидії корупційним право-

порушенням (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції) мають право:

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень спе-

ціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, іншим органам, 

зазначеним у статті 5 цього Закону, керівництву та колективу підприємства, 

установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, а також гро-

мадськості;

2) запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію 

про діяльність щодо запобігання і протидії корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи 

проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи 

пропозиції до відповідних органів державної влади;

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобіган-

ня і протидії корупції;
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5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдоскона-

лення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобіган-

ня і протидії корупції;

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціо-

логічних тощо, з питань запобігання і протидії корупції;

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання і про-

тидії корупції;

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання 

і протидії корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не 

суперечать законодавству.

2. Об’єднанню громадян, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в на-

данні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи 

щодо запобігання і протидії корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяль-

ності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом.

3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають 

надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування 

пов новажень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, з ме-

тою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування невідкладно, але не пізніше 

дня, наступного за днем їх внесення належним суб’єктом до відповідного органу 

державної влади чи органу місцевого самоврядування.

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування узагальнюють ре-

зультати громадського обговорення законопроектів та проектів інших норматив-

но-правових актів, передбачених частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх 

у засобах масової інформації.

Стаття 19. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і 
протидії корупції

1. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції зобов’язані щороку 

не пізніше 10 лютого оприлюднювати інформацію про вжиті заходи щодо протидії 

корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних пра-

вопорушень.

2. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики щороку не 

пізніше 15 квітня готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України 

порядку звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

У звіті мають відображатися такі відомості:

1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єк-

тів у сфері протидії корупції з обов’язковим зазначенням таких даних:

а) кількість осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину або щодо 

яких складено протоколи про вчинення адміністративних корупційних пра-

вопорушень;

 ▫ (підпункт «а» пункту 1 частини другої статті 19 із змінами, внесеними 

згідно із Законом України від 16.05.2013 р. № 245-VII)
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б) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду 

та на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопору-

шення;

в) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 4 

цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення;

г) відомості про розмір завданих корупційними правопорушеннями збитків, 

стан та обсяги їх відшкодування;

2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-пра-

вових актів;

3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо 

запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співро-

бітництва;

4) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недер-

жавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції;

5) інформація про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупцій-

ної стратегії.

Стаття 20. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і 
протидії корупції

1. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під 

захистом держави. Держава забезпечує здійснення правоохоронними органами пра-

вових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист від проти-

правних посягань на життя, здоров’я, житло та інше майно осіб, які надають допомо-

гу в запобіганні і протидії корупції, а також близьких їм осіб.

2. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, 

здійснюється відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які бе-

руть участь у кримінальному судочинстві».

3. Особа не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дис-

циплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим 

негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці тощо) у зв’язку 

з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

 ▪ (статтю 20 доповнено частиною третьою згідно із Законом України від 

14.05.2013 р. № 224-VII)

РОЗДІЛ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 21. Види відповідальності та систематизація відомостей про 
корупційні правопорушення

 ▪ (Назва статті 21 в редакції Закону № 224-VII від 14.05.2013)

1. За вчинення корупційних правопорушень  особи, зазначені в частині першій статті 4 

цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

2. Відомості про осіб, яких притягнуто д о відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень, крім відомостей про особовий склад органів, що провадять опе-



193

ративно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, вносяться 

до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що 

формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Положення про Єдиний державний реєстр ос іб, які вчинили корупційні правопору-

шення, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції 

України.

Відомості про осіб, яких притягнуто до к римінальної, адміністративної або цивіль-

но-правової відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться 

до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 

протягом трьох робочих днів із дня надходження з Державної судової адміністрації 

України до Міністерства юстиції України електронної копії рішення суду, яке набрало 

законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про накладення дисциплінарного  стягнення за корупційне правопорушен-

ня вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопо-

рушення, протягом трьох робочих днів із дня надходження до Міністерства юстиції 

України від кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республі-

ки Крим, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та орга-

нізації, посадові особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні правопору-

шення, електронної та завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про 

накладення дисциплінарного стягнення.

 ▪ (Частина друга статті 21 в редакції Закон у № 224-VII від 14.05.2013)

3. Інформація з Єдиного державного реєстр у осіб, які вчинили корупційні право-

порушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного Реєстру або про 

відсутність відомостей про таку особу подається:

 ▪ на запит державних органів, органів влади  Автономної Республіки Крим, орга-

нів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відо-

мостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування;

 ▪ на запит правоохоронних органів у разі нео бхідності отримання такої інформа-

ції в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит 

прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням 

законів;

 ▪ під час звіряння переліку осіб, звільнених  із посад у зв’язку з притягненням до 

відповідальності за корупційні правопорушення, з відомостями, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

 ▪ у разі звернення фізичної особи (уповноваже ної нею особи) щодо отримання 

відомостей про себе.

 ▫ (Статтю 21 доповнено частиною третьою згідн о із Законом № 224-VII від 

14.05.2013)

4. Міністерство юстиції України забезпечує  оприлюднення на своєму офіційному 

веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру. Відкри-

тими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притяг-

нуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення:
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1) прізвище, ім’я, по батькові;

2) місце ро боти, посада на час вчинення кору пційного правопорушення;

3) склад корупційного правопорушення;

4) вид  покарання (стягнення);

5) спосіб вчин ення дисциплінарного проступку ;

6) вид дисциплінарного стягнення.

 ▫ (Статтю 21  доповнено частиною четвертою згід но із Законом № 224-VII від 

14.05.2013 – зміна набирає чинності з 1 січня 2014 року–- див. пункт 1 розділу 

II Закону № 224-VII від 14.05.2013)

Стаття 22. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення

1. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової 

діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, 

визначеному законом.

 ▪ (абзац перший частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Зако-

ном України від 16.05.2013 р. № 245-VII)

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопо-

рушення, 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.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопору-

шення у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення 

відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується серед-

ній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

2. Дострокове припинення повноважень особи на виборній посаді, припинення 

повноважень посадової особи на посаді, звільнення, що здійснюється за рішенням 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, звільнення 

військової посадової особи з військової служби у зв’язку з притягненням до від-

повідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, 

передбачених цим Законом, а також відсторонення такої особи від виконання служ-

бових повноважень у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, здійс-

нюється з урахуванням особливостей, визначених Конституцією і законами України.

 ▪ (абзац перший частини другої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом 

України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

Інші особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності 

за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених 

цим Законом, підлягають звільненню з роботи (служби) у триденний строк із дня 

отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підпри-

ємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало 

законної сили, якщо інше не передбачено законом.
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 ▪ (абзац другий частини другої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом 

України від 14.05.2013 р. № 224-VII)

3. Про звільнення особи з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за 

корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених цим 

Законом, керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, під-

приємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, який 

постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміні-

стративного стягнення за корупційне правопорушення, та центральний орган вико-

навчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби. Порядок ін-

формування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері державної служби, про осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідаль-

ності за корупційне правопорушення, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 ▪ (частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 

14.05.2013 р. № 224-VII)

4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного право-

порушення або невиконанню вимог цього Закону, за поданням спеціально уповно-

важеного суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому 

працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розсліду-

вання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. 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 прирівню-

ється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, 

якщо інше не передбачено законом.

РОЗДІЛ V
УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Стаття 23. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок 
вчинення корупційного правопорушення

1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного правопорушен-

ня, підлягають відшкодуванню в установленому законом порядку.

Стаття 24. Незаконні нормативно-правові акти та правочини

1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення коруп-

ційного правопорушення, можуть бути скасовані органом або посадовою особою, 

уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або визнані 

незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єд-

нання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, органу міс-

цевого самоврядування.

2. Правочин, укладений внаслідок корупційного правопорушення, є нікчемним.
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Стаття 25. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування 
збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок 
вчинення корупційного правопорушення

1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного 

правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право 

на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.

2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рі-

шень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і про-

тидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому 

законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самовря-

дування, 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 трудо-

вими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).

Стаття 26. Вилучення незаконно одержаного майна

1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопору-

шення, підлягають конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку, 

а кошти у встановленому судом розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи 

пільг – стягненню на користь держави.

РОЗДІЛ VI
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ 
ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Стаття 27. Контроль у сфері запобігання і протидії корупції

1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері запобігання і 

протидії корупції в межах, визначених Конституцією України.

Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері запобігання та протидії 

корупції у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами 

України.

Стаття 28. Громадський контроль за виконанням законів у сфері 
запобігання і протидії корупції

1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії коруп-

ції здійснюється на підставі та в порядку, визначеному законом.

Стаття 29. Прокурорський нагляд

1. Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюєть-

ся Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.
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РОЗДІЛ VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 30. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і 
протидії корупції

1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробіт-

ництво у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародни-

ми організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.

2. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співробітництва у спра-

вах про корупційні правопорушення здійснюються компетентними органами відпо-

відно до законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України.

Стаття 31. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії 
корупції

1. У разі якщо міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких на-

дано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством про запобігання і протидію корупції, застосовуються правила міжна-

родних договорів.

Стаття 32. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і 
протидії корупції

1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам іноземних дер-

жав та одержувати від них інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, з питань 

запобігання і протидії корупції з додержанням вимог законодавства та міжнародних 

договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних із запобіган-

ням і протидією корупції, можливе лише в разі, якщо ці органи та відповідний компе-

тентний орган України можуть установити такий режим доступу до інформації, який 

унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який 

спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.

Стаття 33. Заходи щодо повернення в Україну коштів та 
іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і 
розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними 
внаслідок корупційних правопорушень

1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, 

одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджається цими кошта-

ми та іншим майном відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, 

згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
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РОЗДІЛ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2011 року, крім статей 11 і 12, які набирають 

чинності з 1 січня 2012 року.

2. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за 2011 рік відомості про витрати надаються з дня набрання чинності цим Законом.

 ▪ (положення пункту 2 розділу VIII визнано такими, що не відповідають Консти-

туції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду 

України від 13.03.2012 р. № 6-рп/2012)

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

 ▪ внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення зако-

нодавчих актів у відповідність із цим Законом;

 ▪ забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

 ▪ привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 ▪ забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових 

актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Президент України В. Янукович 

м. Київ

7 квітня 2011 року 

№ 3206 -VI
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