
Пам’ятка працівникам ЧНУ ім. Петра Могили щодо обмежень, 
встановлених розділом IV Закону України «Про запобігання корупції»

Пам’ятку розроблено для посадових осіб Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили (далі - університет) , перелік яких визначений 
Наказом університету № 216 від 14.08.2020р.(далі-Посадові особи) згідно із 
Законом України «Про запобігання корупції» (далі -  Закон). Законодавством 
встановлено низку положень, які за змістом є обмеженнями та заборонами 
певних видів поведінки посадових осіб, а за своїм призначенням це -  засоби 
запобігання корупції. Необхідно такі положення знати, розуміти та 
дотримуватись у своїй повсякденній діяльності.

Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого
становища

Відповідно до статті 22 Закону Посадовим особам 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 майно або кошти в 
приватних інтересах.

Обмеження щодо одержання подарунків

Відповідно до статті 23 Закону Посадовим особам забороняється 
безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки 
для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб (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);

Виключенням є подарунки, які відповідають загальновизнаним 
уявленням про гостинність (крім випадків, 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)

Передбачені обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на 
подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як 
загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, 
премії, бонуси.

Слід пам’ятати, що подарунки, одержані як подарунки університету, є 
відповідно державною власністю і передаються університету у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів 
України від 16 листопада 2011 року №1195 «Про затвердження Порядку 
передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці 
Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи 
організаціям»).



Рішення, прийняте Посадовою особою 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 Закону. Тобто рішення підлягають скасуванню, а укладені правочини 
можуть бути визнані не дійсними.

Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження
з ними

Згідно статті 24 Закону в разі надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка Посадові особи, незважаючи на приватні 
інтереси, зобов’язані невідкладно:
-  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 ректора університету, та/або уповноваженого з антикорупційної 
діяльності.

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 ректора університету, та/або уповноваженого з антикорупційної 
діяльності.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або 
подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила 
неправомірну вигоду або подарунок, її безпосереднім керівником, або ректором 
університету.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або 
подарунок виявляє ректор університету, акт про виявлення майна, що може 
бути неправомірною вигодою, або подарунком підписує ректор та перший 
проректор університету.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Посадові особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення 
виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. З моменту, коли 
особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи 
потенційного конфлікту інтересів, не пізніше наступного робочого дня 
зобов’язана повідомляти безпосереднього керівника, а у випадку перебування 
особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника -  
ректора університету та/або уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Посадова особазобов’язана не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 
реального конфлікту інтересів, а також вжити заходів щодо врегулювання 
реального чи потенційного конфлікту інтересів.



Посадові особи, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який 
спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч 
закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх 
осіб.

Безпосередній керівник особи, до повноважень якого належить 
звільнення/ініціювання звільнення з посади, або ректор протягом двох робочих 
днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи 
реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо 
врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну Посадову 
особу та уповноваженого з антикорупційної діяльності та вживає заходів для 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

У разі існування в Посадової особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту 
інтересів вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного 
агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність 
конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі IV 
Закону. Якщо Посадова особа отримала підтвердження про відсутність 
конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо 
яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт 
інтересів.

Посадові особи, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт 
інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом 
позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це 
документів безпосередньому керівнику до повноважень якого належить 
звільнення/ініціювання звільнення з посади або, ректору університету.


