
Запобігання одержанню неправомірної вигоди або 

подарунка та поводження з ними 

У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, 

незважаючи на приватні інтереси, згідно з ч.1 ст.24 Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі – Закон №1700) посадовці 

зобов’язані невідкладно вжити таких заходів: 

1) відмовитися від пропозиції; 

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

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

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за 

наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, 

організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Неправомірною вигодою вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, 

пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи 

негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 

законних на те підстав. 

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового 

становища та 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. 

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка 

складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду 

або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного 

органу, підприємства, установи, організації. У разі якщо майно, що може бути 

неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, 

підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути 

неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, 

уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, 

підприємства, установи, організації у разі його відсутності. 

http://khmelnytska.land.gov.ua/zapobigannya-proyavam-korupcii/zapobigannya-oderzhannyu-nepravomirno%d1%97-vigodi-abo-podarunka-ta-povodzhennya-z-nimi/
http://khmelnytska.land.gov.ua/zapobigannya-proyavam-korupcii/zapobigannya-oderzhannyu-nepravomirno%d1%97-vigodi-abo-podarunka-ta-povodzhennya-z-nimi/


При цьому, предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені 

подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим 

суб’єктам у сфері протидії корупції (ч.3 ст. 24 Закону №1700) 

Слід відзначити, що при одержанні «дозволених» правомірних подарунків норми 

ст.. 24 Закону №1700 не застосовуються. Тобто, у разі одержання правомірних, 

дозволених подарунків, що даруються належними особами та без порушень 

обмежень щодо їх вартості, фіксувати та доповідати про них немає потреби. 

Також, якщо у державного службовця  чи посадової особи місцевого 

самоврядування є сумніви щодо можливості одержання нею подарунка, вони 

мають право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання 

до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне 

роз’яснення. 
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