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за

правопорушення пов'язані з корупцією
Корупція - це використання особами, зазначеними у частині першій статті
3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових
повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою:
одержання неправомірної вигоди
прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки (пропозиції) такої
вигоди для себе чи інших осіб.
Корупцією також визнається:
обіцянка (пропозиція) чи надання неправомірної вигоди особам,
зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання
корупції»,
здійснення на вимогу осіб, зазначених у частині першій статті 3
Закону України «Про запобігання корупції», обіцянки (пропозиції) чи надання
неправомірної вигоди іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити
зазначених осіб до протиправного використання наданих їй службових
повноважень чи пов'язаних з ними можливостей.1
Главою 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення
(КУпАП) закріплені наступні склади адміністративних правопорушень
пов'язаних з корупцією2:
1) стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності
2) стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо
одержання подарунків
3) стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
4) стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів
5) стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома
особі у зв'язку з виконанням службових повноважень
6) стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції
7) стаття 172-9-1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт,
пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням.
Адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією - це діяння, що
не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про
запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за яке законом
1

Про запобігання корупції [Електронний ресурс]: Закон України від 14.10.2014р., № 1700-VII.
- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
2
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]: Закон України від
07.12.1984 р., № 8073-X. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page
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встановлено адміністративну відповідальність.
Суб’єктами правопорушення, що пов'язане з корупцією є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій Держави або місцевого
самоврядування:
Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший
заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр
України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних
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 та інші члени
Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів
Автономної Республіки Крим;
народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;
державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених
відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців
строкової військової служби;
судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени,
дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі
секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні
засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
особи рядового і начальницького складу державної кримінальновиконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та
підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного
антикорупційного бюро України;
посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки
України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного
бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної
охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та
державної політики у сфері державної митної справи;
члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
члени Центральної виборчої комісії;
поліцейські;
посадові та службові особи інших державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим;
2) особи, які Для цілей цього Закону прирівнюються До осіб,
уповноважених на виконання функцій Держави або місцевого самоврядування:
посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у
пункті 1;
особи, які не є державними службовцями, посадовими особами
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місцевого 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, визначені законом);
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або
спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах
приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші
особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають
послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією.
Адміністративні
правопорушення
пов'язані
із
корупцією
характеризуються формальним складом. Тобто вони можуть бути вчинені
тільки у вигляді активних дій або бездіяльності. Важливим є те, що настання
шкідливих наслідків при цьому не є обов'язковим.
З суб'єктивної сторони вчинення адміністративних правопорушень
пов'язаних з корупцією характеризується тим, що вони вчиняються умисно. Це
означає що особа усвідомлює протиправний характер свого діяння, передбачає
його наслідки, бажає або свідомо допускає настання цих наслідків.
Адміністративні правопорушення пов'язані з корупцією не можуть бути
вчинені з необережності
Згідно статті 8 Закону України «Про державний бюджет на 2016 рік»
встановлюються такі розміри мінімальної заробітної плати на 2016 рік у
місячному розмірі: з 1 січня - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня
- 1550 гривень.
Якщо норми Кодексу України про адміністративні правопорушення
встановлюють розмір стягнень у неоподатковуваних мінімумах доходів
громадян, то для цього використовується сума в розмірі 17 гривень.
Якщо норми Кодексу України про адміністративні правопорушення
встановлюють розмір збитків у неоподатковуваних мінімумах доходів
громадян, то для цього використовується поняття «податкова соціальна пільга».
Вона дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму (1378 грн.)
для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1
січня звітного податкового року.
Стаття 172-4 КУпАП. Порушення обмежень щодо сумісництва та
суміщення з іншими видами ДІЯЛЬНОСТІ
1. Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття
іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої
діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із
спорту) або підприємницькою діяльністю тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого
доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за

7
сумісництвом.
2. Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження
до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової
ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім
випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями),
що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси
держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній
комісії господарської організації), тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого
доходу від такої діяльності.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до восьмисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого
доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю строком на один рік.
Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників
державних підприємств, установ і організацій від 28.06.1993 № 43
сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, 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 (підприємця, приватної особи) за наймом 3.
Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого ним
органу за місцем основної роботи не потрібно.
Перелік робіт, які не є сумісництвом: 4
1. Літературна робота, в тому числі робота по редагуванню, перекладу та
рецензуванню окремих творів, яка оплачується з фонду авторського гонорару.
2. Технічна, медична, бухгалтерська та інша експертиза з разовою
оплатою праці.
3. Педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як
240 годин на рік.
4. Виконання обов'язків медичних консультантів установ охорони
здоров'я в обсязі не більш як 12 годин на місяць з разовою оплатою праці.
5. Керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих
навчальних закладах науковців та висококваліфікованих спеціалістів, які не
перебувають у штаті цих установ та учбових закладів, з оплатою їх праці в
Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій [Електронний ресурс]: Наказ Мінпраці України, Мін'юст України, Мінфін
України;
Наказ,
Положення,
Перелік
від
28.06.1993
р.,
№
43.
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93
4 Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних
3

підприємств, установ і організацій [Електронний ресурс]: Наказ Мінпраці України, Мін'юст України, Мінфін
України; Наказ, Положення, Перелік від 28.06.1993 р.,
№ 43. - Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93
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розрахунку 50 годин на рік за керівництво кожним аспірантом; завідування
кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що
займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах
з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік.
6. Проведення консультацій науковими працівниками науководослідних інститутів, викладачами вищих навчальних закладів та інститутів
удосконалення лікарів, головними спеціалістами органів охорони здоров'я в
лікувально- профілактичних установах в обсязі до 240 годин на рік з
погодинною оплатою праці.
7. Робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і
практичних працівників по короткостроковому навчанню кадрів на
підприємствах і в організаціях.
8. Робота без зайняття штатної посади на тому самому підприємстві, в
установі, організації, виконання учителями середніх загальноосвітніх та
викладачами професійних навчально-освітніх, а також вищих навчальних
закладів обов'язків по завідуванню кабінетами, лабораторіями і відділеннями,
педагогічна робота керівних та інших працівників учбових закладів,
керівництво предметними та цикловими комісіями, керівництво виробничим
навчанням та практикою учнів і студентів, чергування медичних працівників
понад місячну норму робочого часу і т. ін.
Робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх, професійних та
інших навчально-виховних закладів, а також вищих навчальних закладів,
прирівнених до них по оплаті праці працівників, концертмейстерів і
акомпаніаторів навчальних закладів по підготовці працівників мистецтв та
музичних відділень (факультетів) інших вищих навчальних закладів, у тому
самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження,
педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному
закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.
9. Переписування нот, яке виконується за завданнями підприємств.
10. Організація та проведення екскурсій на умовах погодинної або
відрядної оплати праці, а також супроводження туристських груп у системі
туристично-екскурсійних установ профспілок.
11. Інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі
працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує
неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не
перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.
Слід пам'ятати, що:
а) Виконання робіт, зазначених у пунктах 1, 9, 10, у робочий час не
допускається.
б) Виконання робіт, зазначених у пункті 8, здійснюється залежно від
характеру робіт як в основний робочий час, так і за його межами.
в) Виконання робіт, зазначених у пунктах 2-7, допускається в робочий
час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без
утримання заробітної плати.
На практиці також використовуються поняття «зовнішнє сумісництво» та
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«внутрішнє сумісництво».
Якщо працівник працює на двох підприємствах, одне з яких є основним
місцем роботи, а інше - місцем роботи за сумісництвом, то ця робота
вважається зовнішнім сумісництвом.
Якщо працівник працює на тому самому підприємстві як основний
працівник і у вільний від основної роботи час здійснює роботу за сумісництвом,
то ця робота вважається внутрішнім сумісництвом.
Керівники державних підприємств, установ, організацій, їхні заступники,
керівники структурних підрозділів державних підприємств, установ,
організацій (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники не мають
права працювати за сумісництвом (за винятком наукової, викладацької,
медичної і творчої діяльності).
Суміщення професій (посад)5 - це виконання працівниками на тому ж
підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією
(посадою).
Суміщення професій (посад), тобто виконання працівником поряд зі
своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової
роботи за іншою професією (посадою), і виконання обов'язків тимчасово
відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи допускаються
на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації за згодою працівника
протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої
зміни), якщо це економічно доцільно і не веде до погіршення якості продукції,
виконуваних робіт, обслуговування населення6.
Суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, в межах тієї
категорії персоналу, до якої відноситься даний працівник (робітники,
інженерно- технічні працівники, службовці та інші).
СЛІД пам'ятати, що:
а) сумісництво завжди передбачає укладення окремого трудового
договору, водночас суміщення - це завжди виконання додаткової роботи в
межах одного й того самого трудового договору.
б) працівник не може одночасно виконувати роботу за основним
місцем роботи та за сумісництвом, оскільки на умовах сумісництва працівники
можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації
або у громадянина у вільний від основної роботи час.
в) тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох
годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість
роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини
місячної норми робочого часу.

5

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/322-08
6
Про порядок та умови суміщення професій (посад) [Електронний ресурс]: Постанова ради
міністрів УРСР від 04.12.1981
р.,
№
1145.
- Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1145400-81
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Підприємництво7 - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання
(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку.
Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений
компетентним органом державної влади або органом місцевого
самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та
особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науководослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.
Для кваліфікації діяння за частиною 2 статті 172-4КУпАП важливим
є встановлення того, що:
1) суб'єкт входить до складу саме органу управління або наглядової
ради підприємства чи організації;
2) це підприємство чи організація створено з метою одержання
прибутку (тобто здійснює підприємницьку діяльність);
3) суб'єкт не здійснює функції з управління акціями (частками, паями),
що належать державі, та не представляє інтереси держави в раді товариства
(спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства.
Участь у складі правління чи інших виконавчих органів підприємств і
організацій, які не здійснюють підприємницьку діяльність, не дає підстав для
визнання особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів
місцевого самоврядування, такою, винною у вчиненні даного правопорушення.
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва,
так і для некомерційної господарської діяльності.
Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою
одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками
(підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські
товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з
обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або
виробничі кооперативи.8
Наукова діяльність9 - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними
видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
Прикладні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні наукові
дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для
практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання,
призначені для створення нових або вдосконалення існуючих матеріалів,
продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо
виконання актуальних науково-технічних та суспільних завдань;
7

Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 р., № 436
IV. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2
8
Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 р., № 435-IV.
- Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.Ua/laws/show/435-15/paran296#n296
9 Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 26.11.2015 р., №
848-VIII. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19
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Фундаментальні наукові дослідження - теоретичні та експериментальні
наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань про закономірності
організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язків.
Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, теорії, нові
методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ і
властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо,
які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері економіки.
Наукова і викладацька діяльність10 є видами інтелектуальної і творчої
діяльності, і спрямовані на одержання, поширення, використання нових знань,
фахових навичок, їх практичне застосування.
Викладацька діяльність11 - це процес надання знань, формування вмінь
і навичок з різних напрямів освіти, розвитку інтелектуальних і творчих
здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи учнів,
студентів, стажерів, аспірантів, ад'юнктів, докторантів тощо; діяльність з
отримання ними професії, підвищення їх виробничої кваліфікації, забезпечення
фундаментальної наукової, загальнокультурної, спеціальної практичної
підготовки і перепідготовки.
Отже маємо підсумувати, що викладацька діяльність є професійною
діяльністю осіб, що перебувають на посадах педагогічних та науковопедагогічних працівників, яка здійснюється в процесі навчання.
Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року
№ 963.12
Творча діяльність13 - індивідуальна чи колективна творчість,
результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну
цінність.
Творами у галузі науки, літератури і мистецтва, є: 14
літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного,
наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
10
Щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень законів України «Про засади
запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних
правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за
корупційні правопорушення» (справа про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних
законів) [Електронний ресурс]: Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням
Верховного Суду України від 06.10.2010 р., № 21-рп. - Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-10
11
Постанова Першого заступника Голови Верховного Суду України від 21 березня 2008 року у
справі про порушення спеціальних обмежень [Електронний ресурс] // Вісник Верховного Суду України. 2009.
№
2(102).
- Режим доступу:
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/D2B34DD5722136DAC22575840038020B?OpenDocument
12
Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників [Електронний
ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р., № 963. - Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF
13
Про професійних творчих працівників та творчі спілки [Електронний ресурс]: Закон України
від 07.10.1997 р.,
№ 554/97-ВР. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/554/97%D0%B2%D1%80
14
Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс]: Закон України від 23.12.1993
р., № 3792-XII. - Режим доступу: http: //zakon4.rada. gov .ua/laws/show/3792-12
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комп'ютерні програми, бази даних;
музичні твори з текстом і без тексту;
драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та
інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
аудіовізуальні твори;
твори образотворчого мистецтва;
твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами,
подібними до фотографії;
сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1, і обробки фольклору,
придатні для сценічного показу тощо.
Медична практика15 - це вид господарської діяльності у сфері охорони
здоров'я, який провадиться закладами охорони здоров'я та фізичними особами підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою
надання видів медичної допомоги, визначених законом, та медичного
обслуговування.
! У чинному законодавстві України відсутні визначення поняття
«інструкторська ; ; та суддівська практика зі спорту», натомість зміст таких
видів діяльності можна І !
виок
Згідно з положенням «Про спеціалізований навчальний заклад
спортивного профілю» спортивно-тренувальна діяльність 16 є невід'ємною
складовою частиною роботи навчального спортивного закладу.
Основними формами спортивно-тренувальної діяльності у навчальному
спортивному закладі є: групові та індивідуальні навчально-тренувальні,
теоретичні заняття, самостійна робота за індивідуальними планами, медиковідновні заходи, участь у змаганнях, централізовані навчально-тренувальні
збори, робота в спортивно-оздоровчих таборах, інструкторська та суддівська
практика.
Спортивне суддівство17, відповідно до закону України «Про фізичну
культуру та спорт» здійснюється спортивними суддями - фізичними особами,
які пройшли спеціальну підготовку і отримали відповідну кваліфікаційну
категорію та уповноважені забезпечувати дотримання правил спортивних
змагань, положень (регламентів) про змагання, а також забезпечувати
достовірність зафіксованих результатів.
Інструкторська практика зі спорту здійснюється, зокрема, у спортивних
школах різних категорій. У спортивних школах вищої категорії передбачається
не менше трьох посад інструкторів-методистів, першої категорії - двох, другої
категорії - однієї. У новоутвореній спортивній школі, якій протягом перших
-

15

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
[Електронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2011 р., № 49. - Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11
16
Про затвердження Положення про спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю
[Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.1999 р., № 2061. - Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2061 -99-%D0%BF
17
Про фізичну культуру і спорт [Електронний ресурс]: Закон України від 24.12.1993 р., № 3808
XII. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/page2
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трьох років не надана категорія, може передбачатися одна посада інструктораметодиста.
Інструктор-методист спортивної школи18:
здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренеріввикладачів спортивної школи з відбору учнів, організацію навчальнотренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом
та результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з
підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчальнотренувальних занять;
веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної
школи, відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере
участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також
відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;
здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять,
виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та
відповідає за складення і додержання розкладу занять.
Суб'єктами вчинення цього правопорушення є:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший
заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр
України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних
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 та інші члени
Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,
Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів
Автономної Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених
відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців
строкової військової служби;
д) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени,
дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі
секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні
засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
е) особи рядового і начальницького складу державної кримінальновиконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та
підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного
18
Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу [Електронний ресурс]:
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р., № 993. - Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/993-2008-%D0%BF
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антикорупційного бюро України;
ж) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки
України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного
бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної
охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та
державної політики у сфері державної митної справи;
з) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
и) члени Центральної виборчої комісії;
к) поліцейські;
Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо
одержання подарунків
1. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання
подарунків тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.
2. Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою
цієї статті, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка
(пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю строком на один рік.
Подарунок - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, які надають (одержують) безоплатно або за
ціною, нижчою мінімальної ринкової.
Ринкова ціна - це домінуюча на ринку у відповідному часовому відрізку
ціна на товар (послуги, роботи). Вона встановлюється безпосередньо на
вільному конкурентному ринку під впливом співвідношення попиту і
пропозиції, а не нав'язується директивними документами органів державної
влади
У ринковій економіці функціонують кілька видів ринкових цін.
Головними з них є оптові й роздрібні ціни, що можуть набувати різної форми
залежно від умов їх застосування в процесі купівлі-продажу.
Оптові - це такі ціни, за якими підприємства реалізують свою продукцію
великими партіями всім категоріям споживачів, крім населення. Роздрібні - це
ціни, за якими населення купує товари в роздрібній торгівлі для задоволення
власних потреб.
Положення Цивільного кодексу України, зокрема в частині дарування і
пожертви, не можуть застосовуватися до відносин, які регулюються
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Законом України «Про запобігання корупції».
Відповідно до статті 717 Цивільного кодексу України19 за договором
дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в
майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у
власність.
Важливим є те, що згідно частині 2 статті 717 цього кодексу договір, який
встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будьяку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування.
Забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити,
одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або
фізичних осіб:
у зв'язку із здійсненням такими особами діяльності, пов'язаної із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
Особи, зазначені у пункті ІІІ, можуть приймати подарунки, які
відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків,
передбачених вище, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну
мінімальну заробітну плату (01-04.2016 - 1378 грн.; 05-11.2016 - 1450 грн.; 1112.2016 -1550 грн), встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а
сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб)
протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки (2756
грн. у 2016 році).
Наявність таких винятків у законодавстві пояснюється тим, що
обмеження для осіб під час проходження держаної служби або служби в
органах місцевого самоврядування повинні бути пропорційними. Факт
перебування на службі не повинен ставати причиною для перешкод в
отриманні подарунків від своїх родичів (наприклад, під час привітання з днем
народження, одруження, народження дитини тощо) або участі в розіграші
призів і т.ін.
Близькими особами визнаються:
особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають
взаємні права та обов'язки із суб'єктами, зазначеним у пункті ІІІ (крім осіб,
взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних);
особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати,
вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід,
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть,
теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник,
особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.
Отримання чиновником знижки на товари і послуги, виграшу, призу,
премії або бонусу може виступати одним із способів приховування
19 Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 р., № 435-IV.
- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page
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корупційних практик (наприклад, виграш 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
інформації чи іншим способом, який забезпечить повноцінне інформування
громадськості;
учасником акції може бути будь-яка особа.20
Подарунки, одержані особами, зазначеними у пункті ІІІ, як подарунки
державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або
комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно
державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству,
установі чи організації.
Рішення, прийняте особою, зазначеною у пункті ІІІ, на користь особи, від
якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що
прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються
положення статті 67 Закону України «Про запобігання корупції».
Тобто в цьому випадку нормативно-правові акти, рішення, підлягають
скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи
скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в
судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання
громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема
Національного агентства з питань запобігання корупції, органу місцевого
самоврядування, а, правочин, може бути визнаним недійсним.

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
1. Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття
валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у
майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот

20 Банчук О. Запобігання і протидія корупції в органах місцевого самоврядування. Практичний
посібник / [Банчук Олександр]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні DESPRO». - К. : ТОВ «Софія-A». - 2012. - с. 24-25
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи
винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю строком на один рік.
4. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч
п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Особи, що зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої
статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», зобов'язані щорічно до 1
квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного
агентства із запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за
формою, що визначається Національним агентством.
Особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, зобов'язані наступного року після
припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті
порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий рік.
Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті
«а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання
корупції», до призначення або обрання на відповідну посаду подає в
установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 21
Упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має
право подати виправлену декларацію.
У разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за
неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній
недостовірних відомостей суб'єкт декларування зобов'язаний подати відповідну
декларацію з достовірними відомостями.
Поважними причинами пропущення строків подачі декларації
визнаються:
перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для
догляду за дитиною;
тимчасова непрацездатність;
перебування за межами України;
перебування під вартою.
В цьому випадку суб'єкти декларування подають таку декларацію за
звітний рік до 31 грудня.
Якщо особа, що повинна була подати декларацію звільнилася бо іншим
чином припинила діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування,, то вона зобов'язана протягом одного року подавати
за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи,
21
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витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.
Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації про
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, крім відомостей,
що віднесені цим Законом до інформації з обмеженим доступом.
Зокрема, не підлягають оприлюдненню та є інформацією з обмеженим
доступом:
відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника
податків;
серія та номер паспорта громадянина України;
місце проживання та реєстрації декларанта;
місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.
З об'єктивної сторони протиправний намір цього адміністративного
правопорушення реалізується у формі дії (несвоєчасне подання декларації;
несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку) та бездіяльності
(неподання декларації; неповідомлення про відкриття валютного рахунку).
Важливе значення для кваліфікації цього правопорушення має час його
вчинення. У статті чітко виписані строки подачі декларації (1 квітня поточного
року) та неповідомлення про відкриття рахунку (10 днів) за порушення яких
встановлюється адміністративна відповідальність.
Подання завідомо недостовірних відомостей означає те, що особа
усвідомлює, що інформація, яка вноситься нею до декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування є
неправдивою та не відповідає реальному стану справ.
Відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об'єкта
декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості
відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 мінімальних заробітних
плат.
Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів
Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у
сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що
може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або
на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на
об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 31
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невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 22
Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у
тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому
числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях.
Ці особи не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який
спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч
закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх
осіб.
Вони також зобов'язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня
з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї
реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у
випадку перебування на посаді, яка не передбачає наявності у неї
безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство
з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган.
У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту
інтересів вона зобов'язана звернутися за роз'ясненнями до територіального
органу Національного агентства.
Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про
наявність (сумніви в наявності) у неї реального, потенційного конфлікту
інтересів упродовж семи робочих днів роз'яснює такій особі порядок її дій
щодо врегулювання конфлікту інтересів.
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