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  Бесіда на тему «Неправомірна вигода. Подарунки» 
 

НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА 

 
 

Особам, на яких поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції», забороняється використовувати свої службові 
повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з 

метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у 

тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне 
майно або кошти в приватних інтересах. 

 

 
Неправомірною вигодою  є 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. 
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Власне, корупцією за визначенням і полягає у: 

 використанні особою наданих їй службових повноважень 

чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомірної вигоди;  

 прийнятті такої вигоди;  

 прийнятті обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб;  

 відповідно обіцянці/пропозиції чи наданні неправомірної 
вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 

особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей. 
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ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ 
 

 

 
Забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, 

просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від 

юридичних або фізичних осіб у таких випадках: 

 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. 
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  Бесіда на тему «Неправомірна вигода. Подарунки» 
 

Варто звернути увагу, що до близьких осіб відносяться:  

 члени сім’ї, а також 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. 
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Подарунки, які можна приймати 

 

Подарунки, які можна приймати (крім випадків, визначених 

вище), – це такі, які відповідають загальновизнаним уявленням про 
гостинність. якщо вартість таких подарунків не перевищує: 

 2102 гривні, якщо подарунок отриманий одноразово; 

 4204 гривні, якщо подарунки  отримані від однієї особи 

(групи осіб) протягом року.  

 

Подарунки, які можна приймати незалежно від вартості – це 
такі, які: 

o даруються близькими особами; 

o одержуються як загальнодоступні знижки на товари, 

послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 
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Рішення, прийняте особою на користь особи, від якої вона чи 

її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що 
прийняті в умовах конфлікту інтересів. 

 

Рішення, що прийняті в умовах конфлікту інтересів: 

 підлягають скасуванню органом або посадовою особою, 
уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних 

актів; 

 можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. 

 

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень особи притягаються до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 
відповідальності у встановленому законом порядку. 

 


