
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОСФЕРНИЙ 
ЗАПОВІДНИК

СЕМІНАР 
На тему: Дії працівників Чорнобильського радіаційно-
екологічного заповідника у разі надходження пропозиції 

щодо отримання неправомірної вигоди або подарунка, що 
може бути неправомірною вигодою. 



Неправомірна вигода - 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.



Під поняттям «подарунок» розуміються
грошові кошти або інше майно,
переваги, пільги, послуги, нематеріальні
активи, які надають/одержують
безоплатно або за ціною, нижчою
мінімальної ринкової.
Суб’єктам забороняється безпосередньо
або через інших осіб вимагати, просити,
одержувати подарунки для себе чи
близьких їм осіб від юридичних або
фізичних осіб:
1) у зв’язку із здійсненням такими
особами діяльності, пов’язаної із
виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування;
2) якщо особа, яка дарує, перебуває в
підпорядкуванні такої особи.

Одними із суб’єктів, на яких
поширюються дія цього Закону, є
посадові особи юридичних осіб
публічного права (підпункт «а»
пункту 2 частини першої ст. 3
(далі – суб’єкти). Ці особи для
цілей Закону прирівнюються до
осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
Закон встановив обмеження
щодо використання службових
повноважень чи свого становища
(ст. 22), щодо одержання
подарунків (ст. 23)





ЗаповідникаПосадові особи Заповідника можуть 
приймати подарунки



Запобігання одержанню неправомірної  вигоди або подарунка та 
поводження з ними 

У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, особи,
уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до
них особи, 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.

У разі виявлення у своєму службовому приміщенні чи отримані майна, що може бути
неправомірною вигодою, або подарунка:
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.



Адміністративна відповідальність за порушення
вимог, заборон та обмежень, спрямованих на
запобігання отримання неправомірної вигоди

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
(стаття 172-5 КУпАП) - 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».
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