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Ситуація, при якій службова особа, виконуючи свої 
обов'язки, має приватний інтерес (особисту 

заінтересованість), яка хоча і не обов'язково призводить до 
прийняття неправомірного рішення або вчинення 

неправомірного діяння, але здатна до цього призвести

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: ТРЕБА ЗНАТИ!

Потенційний Реальний

Наявність у особи приватного інтересу у 

сфері, в якій вона виконує свої службові чи 

представницькі повноваження, що може 

вплинути на ефективність чи 

неупередженість прийняття нею рішень, або 

на вчинення чи невчинення дій під час 

виконання зазначених повноважень

Суперечність між приватним інтересом 

особи та и службовими чи представницькими 

повноваженнями, що впливає на 

об'єктивність або неупередженість прийняття 

рішень, або на вчинення чи невчинення дій 

під час виконання зазначених повноважень



Основні складові конфлікту інтересів:

• приватний інтерес

• службові/представницькі повноваження

• суперечність між приватним інтересом 

та службовими повноваженнями (для 

реального конфлікту інтересів)

Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 
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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
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конфлікту інтересів 

Приблизний перелік позаслужбових стосунків із фізичними чи юридичними 

особами, що можуть зумовлювати існування приватного інтересу

Типові приклади приватного інтересу:

1. Сімейні та родинні стосунки

2. Реалізація службових/представницьких 

повноважень стосовно себе 

3. Отримання подарунка

4. Сумісництво

5. Засновник/керівник підприємства

6. Договірні відносини

7. Службові стосунки

8. Службова діяльність
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Де можуть визначатися 

службові/представницькі 

повноваження: 

• закони, інші НПА (положення про орган,

установу, організацію тощо)

• трудові договори (контракти)

• статути підприємств

• положення про структурні підрозділи органів,

установ, організацій

• посадові інструкції

• організаційно-розпорядчі документи

• доручення керівників

• регламенти



Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 

Службові/представницькі повноваження повинні бути дискреційними

Дискреція – можливість діяти на власний розсуд, обираючи з декількох різних

варіантів дій, рішень

Приклад

У підпорядкуванні директора КП працює його дружина. За Статутом підприємства, директор

визначає умови оплати праці працівників та застосовує заходи матеріального заохочення,

накладає на працівників стягнення

Ситуація 1. Положенням про преміювання, що діє на підприємстві, передбачено, що директор:

• на власний розсуд вирішує питання щодо доцільності преміювання працівників

• своїм наказом визначає розмір премії працівника

Ситуація 2. Працівникам, яким присвоєно почесне звання «Заслужений працівник України»

встановлюється надбавка в розмірі 20% окладу

В якій ситуації наявні дискреційні повноваження?
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Суперечність:

• в особи наявний приватний інтерес;

• вона має виконувати службові обов’язки в інтересах держави, територіальної

громади

Особа стоїть перед вибором задоволення публічного інтересу (на користь

держави територіальної громади) або приватного інтересу (власних інтересів,

інтересів близьких осіб)

Навіть якщо особа приймає об'єктивні та неупереджені рішення, вона вчиняє дії в

умовах реального конфлікту інтересів
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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 невчинення дій під час виконання

зазначених повноважень

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
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Приклад

У підпорядкуванні директора КП працює його дружина. Статутом передбачено, що

директор визначає умови оплати праці працівників та застосовує заходи матеріального

заохочення накладає стягнення

Так, у сфері реалізації повноважень керівника існує приватний інтерес, що за певних

обставин може впливати на об'єктивність рішень, вчинення дій. Така ситуація є

потенційним конфліктом інтересів

До керівника на підпис надходить проект наказу про преміювання працівників

він має встановити премії та визначити їхній розмір, в т.ч. й для близької особи

Рішення закріплюватиметься наказом. У момент надходження керівнику проекту

наказу на підпис виникає необхідність прийняття рішення - виникає суперечніть між

приватним інтересом і повноваженнями = реальний конфлікт інтересів
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Обов’язки у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів

Особи зобов’язані:

1. Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного

конфлікту інтересів

2. Повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналася/повинна

була дізнатися про наявність у неї реального/потенційного конфлікту інтересів

безпосереднього керівника, або якщо такого немає – НАЗК чи інший визначений

законом орган під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів

3. Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів

4. Вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів
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Вживати заходів щодо недопущення виникнення реального та 

потенційного конфлікту інтересів

(!) стосується як особи, у якої можливе виникнення конфлікту інтересів, так і

будь-якої іншої особи, зазначеної у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання

корупції»

Наприклад, керівник особи, у якої може виникнути конфлікт інтересів, має

уникати прийняття рішень або вчинення дій, що можуть створити виникнення

конфлікту інтересів у підлеглого
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Повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів

Умови Кого повідомляє?

посада, яка передбачає 

наявність 

безпосереднього 

керівника

безпосереднього 

керівника

особа входить до складу 

колегіального органу і під 

час виконання 

повноважень у неї виник 

конфлікт інтересів

колегіальний орган

посада, яка не 

передбачає наявності 

безпосереднього 

керівника

визначений законом орган 

- НАЗК
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Обов’язки

Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів

Вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів

Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить

звільнення/ініціювання звільнення, зобов’язаний:

• після отримання повідомлення про наявність конфлікту інтересів прийняти рішення

щодо його врегулювання у підлеглої особи протягом 2-х робочих днів, керівник

має повідомити підлеглу особу про рішення;

• якщо йому стало відомо про конфлікт інтересів (від інших осіб, із повідомлень про

корупцію з листів НАЗК тощо), вжити передбачених Законом «Про запобігання

корупції» заходів для його запобігання та врегулювання.
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Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів 

(ст.29 ЗУ «Про запобігання корупції»):

1. Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення,

участі в прийнятті

2. Обмеження доступу до інформації

3. Перегляд обсягу службових повноважень

4. Зовнішній контроль за виконанням відповідного завдання, вчиненням дій чи

прийняттям рішень

5. Переведення на іншу посаду

6. Звільнення

Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний 

реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його 

врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням 

підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до 

повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n37


Усунення від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті

якщо конфлікт 

інтересів не має 

постійного 

характеру; 

за рішенням керівника 

відповідного органу, 

підприємства, установи, 

організації або 

відповідного структурного 

підрозділу, в якому працює 

особа.

за умови можливості 

залучення до прийняття 

такого рішення або 

вчинення відповідних 

дій іншим працівником 

відповідного органу, 

підприємства, установи, 

організації;



Здійснення повноважень 

під зовнішнім контролем

при наявності 

реального чи 

потенційного конфлікту 

інтересів; 

якщо конфлікт 

інтересів не має 

постійного 

характеру; 

за рішенням керівника 

відповідного органу, або 

відповідного структурного 

підрозділу, в якому працює 

особа;

якщо усунення особи від 

виконання завдання або 

обмеження її доступу до 

інформації чи перегляд її 

повноважень є 

неможливим;

якщо відсутні підстави 

для її переведення на 

іншу посаду або 

звільнення.



Зовнішній контроль 

здійснюється в таких формах:
1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, 

підприємства, установи, організації, стану та результатів 

виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень 

чи проектів рішень, що приймаються або розробляються 

особою або відповідним колегіальним органом з питань, 

пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд 

справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності 

визначеного керівником органу працівника;

3) участь уповноваженої особи НАЗК в роботі колегіального 

органу в статусі спостерігача без права голосу.



Обмеження доступу до інформації 

при наявності 

реального чи 

потенційного конфлікту 

інтересів пов’язаного із 

таким доступом;

за можливості 

продовження належного 

виконання особою 

повноважень на посаді за 

умови такого обмеження;

за рішенням керівника 

органу або відповідного 

структурного підрозділу, в 

якому працює особа; 

за можливості 

доручення роботи з 

відповідною 

інформацією іншому 

працівнику органу, 

підприємства, 

установи, 

організації.



Переведення, звільнення 

посадової особи місцевого самоврядування

Переведення особи застосовується якщо:

-конфлікт інтересів (потенційний або

реальний) має постійний характер;

-конфлікт інтересів не може бути усунуто в

інший спосіб;

- є вакантна посада і особа погоджується на

переведення.

Звільнення особи застосовується якщо:

-конфлікт інтересів (потенційний або

реальний) має постійний характер;

-конфлікт інтересів не може бути усунуто в

інший спосіб;

-особа не погоджується на переведення або

на позбавлення приватного інтересу.



Відповідальність за прийняття рішень в 
умовах реального конфлікту інтересів 

Звільнення за пунктом 4-1 статті 41 КЗпП України 

наявності у працівника реального чи потенційного 

конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може 

бути врегульований в інший спосіб, передбачений

Законом України

«Про запобігання корупції»



Особливості врегулювання конфлікту 
інтересів в ОМС

1. Сільський, селищний, міський

голова, секретар, депутат сільської,

селищної, міської ради, голова,

заступник голови, депутат

районної, обласної, районної у місті

ради бере участь у розгляді,

підготовці та прийнятті рішень

відповідною радою за умови

самостійного публічного

оголошення про це під час

засідання ради, на якому

розглядається відповідне питання.

ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Сільський, селищний, міський голова, секретар,

депутат сільської, селищної, міської ради, голова,

заступник голови, депутат районної, обласної, районної у

місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів,

який виник під час участі у засіданні ради, іншого

колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо),

відповідному колегіальному органу та не бере участі у

розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним

колегіальним органом.

2. Якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій цієї

статті, у прийнятті рішення призведе до втрати

повноважності відповідної ради, іншого колегіального

органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть

участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом

рішення, за умови публічного самостійного повідомлення

про конфлікт інтересів під час засідання колегіального

органу Законопроект №3034а, прийнятий 19.02.21



Відповідальність за прийняття рішень в 
умовах реального 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

Якщо особу 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

Реальний конфлікт - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи

представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість

прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень

(ст.172\7 Кодекс України про адміністративні правопорушення)



Відповідальність за прийняття рішень в 
умовах реального конфлікту інтересів 

https://bit.ly/38KFL3N

Велика Палата Верховного Суду

ПОСТАНОВА

20 березня 2019 року Справа № 442/730/17 Провадження № 14-557цс18

Велика Палата Верховного Суду вважає, що рішення Летнянської сільської ради від 07 грудня

2015 року № 23, прийняте з порушенням частини другої статті 35, статті 67 Закону № 1700-

VII, статті 59-1 Закону № 280/97-ВР, є незаконним, оскільки прийняте в умовах реального

конфлікту інтересів одного з депутатів, яка голосувала за прийняття такого рішення та

бездіяльності інших депутатів відповідної ради, які як члени постійної комісії з врегулювання

конфлікту інтересів не вчинили жодних дій для врегулювання такого конфлікту, що є підставою

для скасування рішень судів попередніх інстанцій та прийняття нового рішення про задоволення

позову заступника керівника Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області.

Враховуючи, що рішення Летнянської сільської ради від 07 грудня 2015 року № 23 є незаконним,

відтак ОСОБА_3 безпідставно набув у власність земельну ділянку площею 0,17 га для

будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд по АДРЕСА_1,

кадастровий № НОМЕР_1, а тому вказана земельна ділянка підлягає поверненню у власність

територіальної громади с. Летня Дрогобицького району Львівської області.



Обмеження щодо

використання службових 

повноважень чи свого 

становища



ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА

ВИДИ ОБМЕЖЕНЬ ТА ЗАБОРОН, ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ 

(РІЗНОВИДІВ) НЕНАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ 

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 місцевого

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.



Обмеження щодо 

одержання подарунків



Обмеження щодо одержання подарунків
(ст.23 ЗУ № 1700)

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні

активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної

ринкової (абз.10 ч.1.ст.1 ЗУ №1700)



Обмеження щодо одержання подарунків
(ст.23 ЗУ № 1700)

Особи, уповноважені на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування (депутати місцевих 

рад, сільські, селищні, міські голови, 

державні службовці, посадові особи 

місцевого самоврядування, посадові 

особи юридичних осіб публічного 

права, представники  громадських 

об’єднань, особи, які входять до 

складу конкурсних та дисциплінарних 

комісій: забороняється 

безпосередньо або через інших осіб 

вимагати, просити, одержувати 

подарунки для себе чи близьких їм 

осіб від юридичних або фізичних 

осіб

можуть приймати подарунки, які відповідають
загальновизнаним уявленням про гостинність, якщо вартість
таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум

для працездатних осіб, 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

прожитковий мінімум станом на 01.01.2021 -2270 грн.      



Обмеження щодо одержання подарунків

Дозволено отримувати подарунки, які відповідають загальновизнаним 

уявленням про гостинність (ч. 2 ст. 23 Закону «Про запобігання корупції»), якщо:

Подарунки дозволено отримувати лише за наступних умов:

• подарунки отримуються не у зв’язку зі здійсненням діяльності, пов’язаної з

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

• особа, яка дарує, не перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує.



Обмеження щодо одержання подарунків

Після отримання дозволеного подарунка особа зобов’язана не приймати

рішень та не вчиняти дій на користь особи, від якої його отримала

Рішення, прийняте на користь особи, від якої вона чи її близькі особи

отримали подарунок, вважається прийнятим в умовах конфлікту інтересів.

Такі рішення підлягають скасуванню.



Обмеження щодо одержання подарунків

• члени сім’ї

• чоловік, дружина

• батько, мати

• вітчим, мачуха

• син, дочка, пасинок, падчерка

• рідний та двоюрідний брати, рідна

та двоюрідна сестри

• рідний брат та сестра дружини (чоловіка)

• племінник, племінниця

• рідний дядько, рідна тітка

• дід, баба, прадід, прабаба

• внук, внучка, правнук, правнучка

• зять, невістка

• тесть, теща, свекор, свекруха

• батько та мати дружини (чоловіка)

сина (дочки)

• усиновлювач чи усиновлений

• опікун чи піклувальник

• особа, яка перебуває під опікою

або піклуванням

Близькі особи



Обмеження щодо одержання подарунків

Окремим видом подарунків є подарунки державі, АР Крим, територіальній

громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи

організаціям.

Такі подарунки є державною, комунальною власністю і передаються органу,

підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабміном.

Дарунки, які одержуються 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 

у порядку, визначеному Порядком передачі дарунків, 

одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці 

Крим, територіальній громаді, державним або комунальним 

установам чи організаціям, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-п#n76). 

Процедура передачі таких 

подарунків:

• створення комісії з 

приймання подарунка

• акта приймання-передачі 

подарунку

• оцінку вартості дарунку

• відображення операцій,

пов’язаних з передачею

дарунка в

бухгалтерському обліку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-п


Запобігання одержанню неправомірної
вигоди або подарунка

Особи, 

уповноважені на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

прирівняні до них 

особи у разі 

надходження 

пропозиції щодо 

неправомірної 

вигоди або 

подарунка, 

незважаючи на 

приватні інтереси, 

зобов’язані 

невідкладно вжити 

таких заходів:

відмовитися від пропозиції

за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію

залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників

письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності)
або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації,
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

Особа, на яку поширюються обмеження щодо одержання подарунків, виявила у
своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною
вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного
робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього
керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації



Відповідальність за одержання
неправомірної вигоди або подарунка

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 по даному порушенні -

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
(ст.172/5 Кодексу України про адміністративні правопорушення)



Відповідальність за одержання 
неправомірної вигоди або подарунка

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою

неправомірної вигоди з використанням наданої їй влади чи службового

становища -

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або

позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Отримання неправомірної вигоди у значному розмірі, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою

групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з

конфіскацією майна.

(ст. 368 Кримінального кодексу України)



Наслідки та відповідальність за порушення щодо 
обмежень використання службових повноважень чи 

свого становища
скасування або визнання незаконними нормативно-правових актів, рішень, виданих

(прийнятих) з порушенням вимог;

визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок порушення вимог;

відшкодування збитків, шкоди, завданих державі, фізичним та юридичним особам

внаслідок вчинення корупційного правопорушення;

вилучення незаконно одержаного майна (ЗУ «Про запобігання корупції» №1700)

Зловживання владою або службовим становищем -

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох

років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот

п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі

штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

(ст.364 Кримінальний кодекс України)



Обмеження щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами 

діяльності



МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ 

УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

Наказ № 43 від 28.06.93 року

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

30 червня 1993 р. за № 76 

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників 

державних підприємств, установ і організацій

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.



Обмеження щодо сумісництва та суміщення 
з іншими видами діяльності (ст.25 ЗУ №1700) 

О
с
о

б
а
м

, 
у
п
о
в
н
о
в
а
ж

е
н
и

м
н
а
 

в
и

ко
н
а
н
н
я

ф
у
н
кц

ій
д

е
р
ж

а
в
и

а
б

о
м

іс
ц

е
в
о

го
с
а
м

о
в
р
я
д

у
в
а
н
н
я

з
а
б

о
р

о
н

я
є
т
ь

с
я
:

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і
творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та
суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю,
якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, 
наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з 
управління акціями (частками, паями), що належать державі чи 
територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи 

територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії 
господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або 

законами України.;

Обмеження не поширюються на депутатів місцевих 
рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у 

відповідній раді на постійній основі)



Обмеження щодо сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності (ст.25 ЗУ №1700) 

Інша оплачувана діяльність – будь-яка діяльність, що не містить ознак підприємницької

та полягає у виконанні робіт та/або наданні послуг, які оплачуються або можуть бути оплачені

у майбутньому

Обмеження     не на винагороді, а на зайнятті такою діяльністю, яка оплачується чи може 

бути оплачена

Підприємництво – самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська

діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ч. 1 ст. 42 ГК)

Викладацька, наукова та творча діяльність, медична практика, інструкторська та

суддівська практика зі спорту також можуть бути видами підприємницької діяльності

Викладацька діяльність – діяльність, спрямована на формування знань, інших

компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових

та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар

тощо), та яка провадиться (науково-)педагогічним працівником, самозайнятою особою

або іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або цивільно-правового договору

(п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про освіту») Не може здійснюватися на користь юридичних

осіб



Обмеження щодо сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності (ст.25 ЗУ №1700) 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань

та/або пошук шляхів їх застосування, основними видами є фундаментальні та прикладні наукові

дослідження (результатом наукової діяльності є одержання якісно нових знань)

Творча діяльність – індивідуальна чи колективна творчість, результатом є створення або

інтерпретація творів, що мають культурну цінність

(створений твір чи його інтерпретація є визначальною ознакою творчої діяльності)

Медична практика – вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який

провадиться закладами охорони здоров’я та ФОПами з метою надання медичної допомоги

та мед. обслуговування на підставі ліцензії (ліцензійні умови провадження господарської

діяльності з медичної практики затверджені постановою Кабміну від 02.03.2016 № 285)

Можливість зайняття такою практикою в державних, комунальних чи приватних закладах

охорони здоров’я та у ФОП (які здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії)

У законодавстві відсутні визначення поняття «інструкторська» та «суддівська

практика зі спорту»

Спортивні судді – це фізичні особи, які пройшли спеціальну підготовку та отримали відповідну

кваліфікаційну категорію, та уповноважені забезпечувати дотримання правил спортивних

змагань, положень (регламентів) про змагання, а також забезпечувати достовірність

зафіксованих результатів (ч. 1 ст. 41 Закону «Про фізичну культуру і спорт»)



ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2015 року

Наказом Тернопільської районної державної лікарні ветеринарної

медицини від 2 березня 2011 року № 05-к ОСОБА_4 призначено на посаду

завідувача ветеринарною дільницею Тернопільської районної державної

лікарні ветеринарної медицини.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду від 15 квітня 2013 року,

яка набрала законної сили, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні

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

України та п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання корупції» та

накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі

850 грн. з конфіскацією отриманої винагороди від роботи за сумісництвом

в сумі 256 грн. 50 коп. в дохід держави.



Стаття 172-4 КУпАП. Порушення обмежень щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності

Порушення особою 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.



ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

07 лютого 2018 року справа №812/1568/17

будучи єдиним засновником, входила до складу правління Приватного

підприємства фірми «Нагріс», яке має на меті одержання прибутку, при

цьому є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та

підписантом без обмежень, як особа, яка зобов’язана була станом на

24.12.2016 року передати в управління іншій особі належні їй

корпоративні права у порядку, встановленому законом

З обставин справи вбачається, що вже під час перебування ОСОБА_2 на

службі в органі місцевого самоврядування, а саме з 01.01.2016 року по

19.09.2016 року нею в особі директора ППФ «Нагріс» було укладено низку

угод з підприємствами та організаціями, відповідно до яких ППФ «Нагріс»

отримало дохід у розмірі 2 883 374 грн.



Обмеження після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій місцевого 

самоврядування (ст.26 ЗУ №1700)

Особам, 

уповноваженим на 

виконання функцій 

місцевого 

самоврядування, які 

звільнилися або 

іншим чином 

припинили 

діяльність, пов’язану 

з виконанням функцій 

місцевого 

самоврядування, 

забороняється:

протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові

договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької

діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними

особами - підприємцями, якщо особи протягом року до дня припинення

виконання функцій місцевого самоврядування здійснювали повноваження

з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо

діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців

безстроково розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх

інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням

службових повноважень, крім випадків, встановлених законом

протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти

інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються

в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа,

організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення

зазначеної діяльності



Обмеження спільної роботи 
близьких осіб в органах місцевого 

самоврядування



Обмеження спільної роботи близьких осіб 
(ст.27 ЗУ №1700)

Особи, уповноваженні на виконання функцій місцевого самоврядування, не можуть

мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо

підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам

Особи, які претендують на зайняття посад, зобов’язані повідомити керівництво

органу, на посаду в якому вони претендують, про всіх працюючих у цьому органі

близьких їм осіб

Дані обмеження не поширюються на:

близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу

виборної особи;

осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також

гірських населених пунктах.

Відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення

обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що

виключає пряме підпорядкування

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні,

підлягає звільненню із займаної посади



пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової

залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення

(участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи,

застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок,

доручень тощо, контролю за їх виконанням

виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські,

селищні, міські голови

(ст.1 Закону України «Про запобігання корупції»)



Обмеження спільної роботи близьких осіб
(ст.27 ст.28 ЗУ №1700)



Обмеження спільної роботи близьких осіб
(ст.27ст.28 ЗУ №1700)



Постанова Верховного Суду

13 травня 2020 року

справа № 569/858/18

адміністративне провадження № 61-40525св18

19 грудня 2017 року лікаря-стоматолога терапевтичного відділення №1 ОСОБА_1

звільнено з посади на підставі п.4 ст. 41 КЗпП України та припису Національного

агентства з питань запобігання корупції як захід врегулювання потенційного

конфлікту інтересів.

Позивач у справі ОСОБА_1 є онуком ОСОБА_2, головного лікаря

Рівненської міської стоматологічної поліклініки.

Отже, встановивши, що ОСОБА_2 є посадовою особою юридичної особи

публічного права, а його внук ОСОБА_1 у зв`язку з виконанням

повноважень знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні свого діда

ОСОБА_2, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про законність

звільнення з посади ОСОБА_1 на підставі п.4 ст.41 КЗпП України та відсутність

правових підстав для задоволення позову. https://bit.ly/3fwsY6l



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


