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ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ  

ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ 

 

Однією з найактуальніших проблем в процесі державотворенні України є 

корупція, яка полягає у використанні державними службовцями своїх 

службових можливостей для отримання неправомірної вигоди. Корупція 

породжує кризові явища в Україні, перешкоджає розбудові демократичного 

ладу в країні, налагодженню дипломатичних стосунків з представниками 

високорозвинених країн. Високий рівень корумпованості суспільства став 

однією з причин виникнення масових протестів наприкінці 2013 – початку 

2014 року. 

Державна влада визнає, що корупція є великою проблемою на шляху до 

становлення конституційного ладу в Україні, тому докладає зусиль до її 

протидії. Було прийнято антикорупційний закон, схвалено антикорупційну 

програму, на політичному рівні проголошено курс на посилення протидії 

корупції. 

Одним діянь, пов'язаних із корупцією є отримання державними 

службовцями подарунків. У багатьох європейських країнах отримання 

подарунків публічними службовцями повинно декларуватися. Так члени 
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французького парламенту повинні декларувати свої подарунки незалежно від 

їхньої вартості. 

Це питання є актуальним і для України, адже досить часто для вирішення 

питань у власних інтересах деякі особи можуть передавати публічним 

службовцям подарунки, які важко відрізнити від хабара. Такими є особи, які: 

• зацікавлені в певних офіційних діях установи, в якій працює 

службовець; 

• ведуть бізнес або розраховують на ведення бізнесу з цією установою; 

• здійснюють певні види діяльності, що регулюються відповідною 

установою; 

• на інтереси яких може вплинути виконання чи невиконання службовцем 

своїх посадових обов'язків та інше [1]. 

Як зазначено у ст. 23 ч. 1 Закону України «Про запобігання корупції», 

службовим особам 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. 

При цьому, у ч. 2 зазначено, що такі особи можуть приймати подарунки, 

які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, 

передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків 

не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, 

встановлений на день прийняття подарунка, 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. 

Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не 

поширюється на подарунки, які: 

1) даруються близькими особами; 

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 

загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси [2]. 

Варто зазначити, що загальновизнані уявлення про гостинність – це 

оціночна категорія. Поняття «гостинність» не є правовою категорією і не має 

чітко окреслених меж. Уявлення про гостинність будуються на основі та з 

урахуванням традицій, принципів дипломатичного протоколу та етикету, 

статутів поведінки державних службовців. 

Один прожитковий мінімум для працездатної особи згідно із Законом 

України «Про державний бюджет на 2017 рік» становить: з 1 січня 

2017 року – 1600 гривень [3]. 

Визначення близької особи міститься у Законі України «Про запобігання 

корупції». Такими особами є чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, 

син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, 

прабаба, онук, онучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, 

опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а 

також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають 
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взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 

цього Закону, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають 

у шлюбі [2]. 

Раніше у статті 16 Закону України «Про правила етичної поведінки» було 

зазначено, яких дій має дотримуватися особа для запобігання одержанню 

неправомірної вигоди. По-перше, особа повинна відмовитися від отримання 

такого дарунку. По-друге, необхідно ідентифікувати людину, яка зробила таку 

пропозицію. Наступним кроком є залучення свідків та письмове повідомлення 

уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про цей випадок. Проте 

такий закон втратив чинність [4]. 

Таким чином, визначення порядку отримання подарунків державними 

службовцями є важливим заходом для попередження розвитку діянь, 

пов'язаних із корупцією. Для розбудови конституційного ладу і забезпечення 

виконання прав і свобод людей Україна має подолати високий рівень 

корумпованості державних службовців. 

 

Список використаних джерел: 

1. Міністерство юстиції України, Розяснення щодо одержання подарунків особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

[Електронний ресурс] /28.07.2–11 – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/n0053323–11. 

2. Закон України «Про запобігання корупції», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, 

№ 49, ст. 2056. 

3. Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік» Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2017, № 3, ст. 31. 

4. Закон України «Про правила етичної поведінки» Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2013, № 14, ст. 94. 

 

 

 

Болдир С.В. 

генерал-майор, 

начальник Департаменту охорони 

державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України 

 

ПЕРЕГЛЯД ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
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Сьогодні Україна постала перед одним із найважчих викликів за всю 

історію незалежності – спланованої агресії Російської Федерації, метою якої є 

перешкоджання волі Українського народу до європейського майбутнього [1]. 

Неприйнятність агресії як явища для сучасного суспільства та прагнення 

України розвиватися з урахуванням досвіду сучасних європейських країн 

вимагають від нашої держави зосередити зусилля на збереженні інформації з 

обмеженим доступом, оскільки у часи новітньої боротьби у світі інформація є 


