щодо одержання подарунків;
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
щодо спільної роботи близьких осіб;
щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та
поводження з ним;
- щодо обов'язків для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Працівники та здобувачі Університету повинні також пам'ятати й про
негативні наслідки щодо корупційної практики, які можуть бути вжиті до них: від
внутрішнього розслідування до санкцій, передбачених
адміністративним і кримінальним законодавством.
-

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади запобігання корупції
(ВИТЯГ)
Розділ XI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ
ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ
Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
1. За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині
першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та
дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину
самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України,
застосовуються заходи кримінально-правового характеру.
2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією,
однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаними з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до
дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої
набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави,
підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку.
3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з
корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально
уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням
керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке
правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевого
самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим
рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.
5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності,
підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією,

якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання
службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона
працює, до закінчення розгляду справи судом.
У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у
зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання
службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з
таким відстороненням.

Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення
корупційного правопорушення
1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне
правопорушення, в установленому законом порядку.
Стаття 68. 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 або
пов’язаного з корупцією 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 рішень, дій
або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції,
відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава,
Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, 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
трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).
Стаття 69. Вилучення незаконно набутих та необґрунтованих активів
1. Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають
конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.
2. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або
грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є
необгрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому
законом порядку.
*
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
(ВИТЯГ)
Глава 13-А
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ
Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності
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 сумісництвом.
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.
Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж 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.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3
Закону України "Про запобігання корупції", за винятком депутатів 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.
Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою накладення
штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.
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.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої
статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
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.
Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої
статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального
конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою
накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до
восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю строком на один рік.

Примітка.
1. Суб'єктом правопорушень у пій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3
Закону України "Про запобігання корупції".
2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним
інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання вказаних
повноважень.
Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням
службових або інших визначених законом повноважень
Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка
стала їй відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень, тягне за собою
накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах
іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може
ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв'язку з виконанням
службових або інших визначених законом повноважень, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі
до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю строком па один рік.
Примітка. Суб'єктом правопорушень у частині першій цієї статті є особи, зазначені у пункті 1та
підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також особи,
зазначені в частині другій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на
результати офіційних спортивних змагань".
Викривачем визнається особа, зазначена у статті 1 Закону України "Про запобігання корупції". *
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 ста двадцяти п'яти до двохсот
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів адміністративного
стягнення, тягне за собою накладення штрафу від двохсот п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Примітка. Суб'єктом правопорушень у цій статті є також особи, зазначені в частині третій статті 17
Закону України "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних
змагань".
Стаття 188-46. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань
запобігання корупції
Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції
щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації,
документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо
недостовірної інформації або не у повному обсязі тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж
порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян";

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ
(ВИТЯГ)
Стаття 36. Підстави припинення трудового договору
Підставами припинення трудового договору є:
7-1) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України "Про запобігання
корупції", встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;

Стаття 41. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи . власника або
уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов
Крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або
уповноваженого ним органу м.оже бути розірваний також у випадках:
4) перебування всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції" у прямому
підпорядкуванні у близької особи;

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(ВИТЯГ)
Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації
Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України
"Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації карається
позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45
Закону України "Про запобігання корупції" зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

