Методичні рекомендації
для проведення інтерактивного заходу з студентами
«Попередження корупції в сфері освіти».

Нормативно - правова база:
Ст. 4 Закону України «Про освіту»: хабарництво - надання
(отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання
(отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ
матеріального

або

нематеріального

характеру

з

метою

отримання

неправомірної переваги в освітньому процесі.
Закон України «Про запобігання корупції»
Ст. 1: корупція - використання особою, зазначеною у частині першій
статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з
ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття
такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших
осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди
особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, 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;
Ст. 1: 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;
Ст. 1. подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за
ціною, нижчою мінімальної ринкової.
Ч. 2 ст. 3 посадових осіб юридичних осіб публічного права, такими, які
для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування.

Коментар:
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визначення

кола
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на

яких

поширюються положення запобігання корупції у сфері освіти, є визначення
порядку створення юридичної особи. Так, відповідно до абзацу третього
частини другої статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа
публічного права створюється розпорядчим актом Президента України,
органу державної влади, органу місцевого самоврядування.
Другим критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність
в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.
Відповідно до абзацу 3 пункту 1 Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 26 квітня 2002 року № 5 "Про судову практику у справах про
хабарництво", організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по
здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом,
ділянкою

роботи,

виробничою

діяльністю

окремих

працівників

на

підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі
функції виконують, зокрема, керівники державних установ і організацій, їх
заступників, керівників структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі
відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують
ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
Відповідно до абзацу 4 пункту 1 Постанови Пленуму Верховного Суду
України від 26 квітня 2002 року № 5 "Про судову практику у справах про
хабарництво", під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються
обов'язки

по

управлінню

або
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державним

майном

(установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення
контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому
обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових
відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх
заступників,

керівників

контролерів тощо.
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Закон України «Про запобігання корупції»
Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків
1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього
Закону, 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.
2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону,
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.
3. Подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини
першої статті 3 цього Закону, 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 Кабінетом Міністрів України.

4. Рішення, прийняте особою, зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої
статті 3 цього Закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи
отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту
інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 цього
Закону.
Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або
подарунка та поводження з ними
1. 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:
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.
2. 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.
3. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені
подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції.
4. Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання
подарунка за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 23
цього Закону.
5. У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої
статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка,
вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього
питання до територіального органу Національного агентства, який надає
відповідне роз’яснення.
Ст. 61. Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які
виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових
відносинах, зобов’язані:
1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень,
пов’язаних з діяльністю юридичної особи;
2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність
вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної
особи;
3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за
запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної
особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення

до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю
юридичної особи;
4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за
запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної
особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення
корупційних

або

пов’язаних

з

корупцією

правопорушень

іншими

працівниками юридичної особи або іншими особами;
5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за
запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної
особи або засновників (учасників) юридичної особи про виникнення
реального, потенційного конфлікту інтересів.
Кримінальний кодекс України України. Стаття 364. Зловживання
владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з
метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої
фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи
службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало
істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам
окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам
юридичних осіб, - 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.
2. 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.

Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього
Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням
здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а
також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в
установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі
функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним
органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним
органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним
органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом
або законом.
Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою
1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою
неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи
третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в
інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в
інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи
службового становища - карається штрафом від однієї тисячі до тисячі
п’ятисот 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.
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого
була неправомірна вигода 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.

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті,
предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене
службовою особою, яка займає відповідальне становище, 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.
4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї
статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому
розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне
становище, - карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди
службовій особі
1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі
неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи
невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає
таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням
наданої їй влади чи службового становища - караються штрафом від п’ятисот
до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі
на той самий строк.
2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно,
- караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом
від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
з конфіскацією майна або без такої.
3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо
неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне

становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, - караються
позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна
або без такої.
4. Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї
статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає
особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи
її учасником, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років
з конфіскацією майна або без такої.
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