Порядок дій у разі
виникнення обставин спільної
роботи близьких осіб.
Правила врегулювання та
проблемні питання

БЛИЗЬКІ ОСОБИ – члени сім’ї, а також:
Прабабуся/прадідусь
Бабуся/дідусь
Батько/мати,
вітчим/мачуха
Чоловік
Батько/мати
(свекор/свекруха)
Син/дочка,
пасинок/падчерка

Рідні
брат/сестра

Племінник/
племінниця

Рідні дядько/тітка
Рідні і двоюрідні
брат/сестра

Дружина
Батько/мати
(тесть/теща)

Зять

Рідні
брат/сестра

Невістка
Усиновлювач

Батько/
мати
Внук/внучка
Правнук/правнучка

Батько/
мати

Піклувальник
Опікун
Особа, яка
перебуває під
опікою або
піклуванням

Посадові особи органів
ДПСУ відповідно
до Закону України
«Про запобігання корупції»
не можуть:

мати у прямому
підпорядкуванні
близьких їм осіб

бути прямо
підпорядкованими
у зв’язку
з виконанням
повноважень близьким
їм особам

у 15-денний строк
близькі особи
вживають заходів
щодо усунення таких
обставин

Порядок дій
посадовця, у якого
виникла ситуація
спільної роботи
близьких осіб:

якщо обставини не усунуто,
близькі особи в місячний строк
підлягають переведенню на іншу
посаду, що буде виключати пряме
підпорядкування

у разі неможливості
переведення особа, яка
перебуває у
підпорядкуванні, підлягає
звільненню

Дії посадової особи, яка:
претендує на
зайняття
посади
у відомстві

переведена до
іншого органу

письмово повідомити
керівництво
про близьких осіб,
які вже працюють
та проходять службу
у відомстві
пройти антикорупційний
інструктаж, в тому числі
щодо недопущення
конфлікту інтересів

працевлаштування
Особа, яка
працює або
служить
у відомстві,
зобов’язана
письмово
повідомити
керівництво про
близьких осіб у
разі їх:

зміни посади

зміни підрозділу

Обмеження спільної роботи
близьких осіб
не поширюються на:

народних засідателів
і присяжних;

близьких осіб, які прямо підпорядковані
один одному
у зв’язку з набуттям одним з них статусу
виборної особи;
осіб, які працюють у сільських населених
пунктах (крім тих, що є районними центрами),
а також гірських населених пунктах.

Типові помилки,
які виникають при веденні обліків
близьких осіб:

невідповідність
займаним посадам
та підрозділам

відсутня постійна
взаємодія
з кадровими
підрозділами
необізнаність
про обов'язок
повідомляти
про близьких осіб

формальний
підхід щодо
ведення обліку

Приклади порушень вимог законодавства
щодо спільної роботи близьких осіб.

ПРИКЛАД

1

Особа 1 є начальником одного з органів ДПСУ.
У цьому ж органі проходить військову службу
Особа 2. Згодом, після виникнення між ними
взаємної симпатії, їх службові стосунки
набули характеру сімейних. Вони почали
спільно проживати, але з різних причин не
планують реєструвати шлюб.

ПРИКЛАД 2

У начальника відділення інспекторів прикордонної
служби одного з прикордонних загонів у прямому
підпорядкуванні проходить військову службу його
дружина. Місце проходження військової служби
знаходиться у сільській місцевості.

ПРИКЛАД 3

Пасинок і вітчим проходять службу в різних підрозділах
одного прикордонного загону і обставин прямого
підпорядкування між ними не виникає.
Через деякий час вітчима призначають заступником
керівника загону. За таких обставин пасинок автоматично
потрапляє під пряме підпорядкування свого вітчима.

Запитання:
Яким чином у всіх трьох прикладах усунути обставини
прямого підпорядкування близьких осіб, щоб не
допустити порушення вимог законодавства?

ВІДПОВІДЬ:
У всіх трьох прикладах виникли обставини прямого
підпорядкування близьких осіб, що є порушенням ст. 27
«Обмеження спільної роботи близьких осіб» Закону. Особи, в
яких ці обставини виникли, мають протягом 15 днів самостійно
їх усунути. В іншому випадку вони в місячний строк з
моменту виникнення обставин підлягають переведенню в
установленому порядку на іншу посаду або в інший орган, що
виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості
переведення, звільненню підлягає саме особа, яка перебуває в
підпорядкуванні.
Що стосується третього прикладу, то вимоги ст. 27 не
поширюються на осіб, які працюють у сільських населених
пунктах. Водночас, слід наголосити, що у згаданому вище
випадку має місце порушення вимог Розділу V Закону
«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону.
Тому і в цьому випадку підпорядковану особу (тобто дружину)
слід перевести до іншого органу.

Приклади відсутності
законодавства
щодо
близьких осіб.

порушень вимог
спільної
роботи

На одному відділі прикордонної служби проходять службу
два військовослужбовці:
1)
батько і син, батько - у віпс типу А, син – у віпс
типу Б.
2)
два рідних брати: один на посаді кінолога, інший на посаді водія.
3)
чоловік з дружиною: дружина – кухар, чоловік –
дільничний інспектор прикордонної служби.
4)
дядько і племінник: дядько на посаді техніка
автоматизованої системи управління, племінник –
інспектор прикордонної служби.
Обставин прямого підпорядкування між близькими
особами в цих прикладах не виникає. Разом з тим слід
уважно стежити за плануванням служби, щоб не створити
конфлікт інтересів.

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!

