ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПАМ’ЯТКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ ТА ПРАЦІВНИКАМ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, ЩО Є СУБ’ЄКТАМИ, НА ЯКИХ
ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ СТАТТІ 3 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

1

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ

Спеціально уповноважені
суб’єкти у сфері протидії корупції
(ст.1 Закону України «Про запобігання корупції»)

- Органи прокуратури;
- Національна поліція;
- Національне антикорупційне бюро України;
- Національне агентство з питань запобігання корупції.

2

ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ
Корупція – використання посадовою особою 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 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.
корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки
корупції, вчинене посадовою особою та за яке встановлено
кримінальну,
дисциплінарну
та/або
цивільно-правову
відповідальність.
правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не
містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом
України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та
обмеження, вчинене посадовою особою та за яке встановлено
кримінальну,
адміністративну,
дисциплінарну
та/або
цивільно-правову відповідальність.
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.

КОРУПЦІЙНІ
1

У ЧОМУ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ
КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ?
Зловживання владою або посадовим становищем,
перевищення влади або посадових повноважень та інші
посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих
чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб.
Сприяння з використанням посадового становища
фізичним та юридичним особам у здійсненні ними
підприємницької та іншої діяльності з метою незаконного
одержання за це матеріальних або інших благ, пільг та
інших переваг.
Неправомірне втручання з використанням посадового
становища у діяльність інших державних органів чи
посадових осіб з метою перешкоджання виконання ними своїх
повноважень чи домагання прийняття неправомірного
рішення.
Розкрадання державного, комунального або приватного
майна шляхом зловживання службовим становищем.
Незаконне одержання матеріальних або інших благ, пільг та
інших переваг.
Прийняття
пропозиції,
неправомірної вигоди.
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обіцянки

або

одержання

Використання інформації, одержання під час виконання
посадових обов’язків, у корисливих чи інших особистих
інтересах, необґрунтована відмова у наданні відповідної
інформації, несвоєчасне її надання, надання недостовірної чи
неповної службової інформації.
Надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним
особам шляхом підготовки і прийняття нормативно-правових
актів чи управлінських рішень.
Протегування з корисливих або інших особистих інтересів
у призначенні на посаду особи, яка за діловими і
професійними якостями не має переваг перед іншими
кандидатами.

Діюче законодавство України не
містить визначення мінімальної
суми неправомірної вигоди.
Таким чином, будь-яка сума
наданих чи одержаних грошових
коштів буде кваліфікована як
неправомірна вигода.
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Дії особового складу ДПСУ у разі отримання інформації про
вчинене або виявлення факту вчинення іншою особою
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення,
інших порушень вимог ЗУ "Про запобігання корупції"

ПОСАДОВА ОСОБА ДПСУ ЗОБОВ’ЯЗАНА:
вжити заходів щодо припинення та фіксації правопорушення
негайно доповісти начальнику органу
надати начальнику органу наявні доказові матеріали, що
стосуються факту вчинення правопорушення

Викривач – фізична особа, яка за наявності
переконання, що інформація є достовірною, повідомила про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, вчинених іншою особою, якщо така
інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою,
діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її
участю у передбачених законодавством процедурах, які є
обов’язковими для початку такої діяльності, проходження
служби чи навчання.
ВИКРИВАЧІ, ЇХ БЛИЗЬКІ ОСОБИ ПЕРЕБУВАЮТЬ
ПІД ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ.
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НАЧАЛЬНИК ОРГАНУ ДПСУ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
негайно вжити заходів щодо припинення правопорушення та в разі
необхідності, усунути особу від виконання службових обов’язків
або від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи
участі в його прийнятті
призначити службове розслідування, з метою виявлення причин та
умов, що сприяли вчиненню правопорушення
негайно (протягом 24 годин) письмово повідомити про його
вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері
протидії корупції
негайно доповісти старшому начальнику
вжити заходів щодо захисту викривачів, їх близьких осіб
за результатами службового розслідування
доповісти старшому начальнику та повідомити відповідних
суб’єктів у сфері протидії корупції
усунути наслідки правопорушення та притягнути винних до
дисциплінарної відповідальності
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
КОРУПЦІЙНІ ТА ПОВ’ЯЗАНІ
З КОРУПЦІЄЮ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень законом встановлено відповідальність:
-

кримінальну;
адміністративну;
цивільно-правову;
дисциплінарну.

Передбачено такі види покарань:
-

штраф;
конфіскація майна;
позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю;
виправні роботи (до 2 років);
арешт (від 3 до 6 місяців);
обмеження волі (від 2 до 5 років);
позбавлення волі (від 2 до 12 років).
При вчиненні корупційного або
пов’язаного з корупцією правопорушення
особа вноситься до Єдиного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення
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КРИМІНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Корупційними вважаються злочини, передбачені статтями
191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 КК України, у випадку їх
вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а
також
злочини,
передбачені
статтями 210, 354, 364,
364-1, 365-2, 366-1, 368, 368-3-369, 369-2, 369-3 КК України.
У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ЗОКРЕМА
ВСТАНОВЛЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА:
Стаття 364

Зловживання владою або службовим становищем

Стаття 366-1

Декларування недостовірної інформації

Стаття 368

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 369

Пропозиція, обіцянка або надання
неправомірної вигоди службовій особі

Стаття 369-2 Зловживання впливом
Стаття 370

Провокація підкупу

7

АДМІНІСТРАТИВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ
З КОРУПЦІЄЮ, ВСТАНОВЛЕНА ГЛАВОЮ 13-А КОДЕКСУ
УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ:
Стаття 172-4

Порушення обмежень сумісництва та
суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 172-5

Порушення встановлених законом
обмежень щодо одержання подарунків

Стаття 172-6

Порушення вимог фінансового контролю

Стаття 172-7

Порушення вимог щодо запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів

Стаття 172-8

Незаконне використання інформації, що
стала відома особі у зв’язку з виконанням
службових повноважень

Стаття 172-9 Невжиття заходів щодо протидії корупції
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ПРИКОРДОННИК
ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПАМ’ЯТАТИ:
корупція
–
це
загроза
особистості
та
професійній діяльності посадової особи;
боротьба з корупцією є справою кожного
прикордонника;
будь-який акт корупції, як і будь-яке інше
зловживання владою, не сумісні із службовим
статусом
посадової
особи
з
підтримання
правопорядку.
Корупційні діяння у будь-якій формі і будь-якого
характеру – це загроза соціальному благополуччю,
службовій
кар’єрі
та
подальшій
професійній
діяльності в Державній прикордонній службі України.
Від прикордонника очікується:
чесне, неупереджене і ефективне виконання своїх
функцій з урахуванням лише державних інтересів;
нетерпиме ставлення до будь-яких корупційних
проявів;
відданість українському народові, що зобов’язує
його ставити інтереси держави вище власних або
корпоративних інтересів.
Прикордонник зобов’язаний:
ставитися до корупції як до найганебнішого
явища;
уникати дій, які можуть бути розцінені як
використання службового становища у власних чи
корпоративних інтересах;
завжди поводити себе таким чином, щоб
суспільна довіра та віра в чесність, неупередженість
та ефективність Державної прикордонної служби
України зберігалася і укріплювалася;
своїми вчинками та поведінкою, способом життя
стверджувати високі принципи безкорисливості,
чесності у громадському і особистому житті,
активно
протидіяти
корупційним
проявам
у
Державній прикордонній службі України та у державі в
цілому;
повідомляти своєму безпосередньому керівникові
про всі відомі випадки корупції.
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