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;
Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції,
вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке
законом встановлено кримінальну, 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;
Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак
корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та
обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього
Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну,
дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
Я ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ
- діяти у суворій відповідальності з інтересами служби;
- не вчиняти дій, які ганьблять моїх керівників, підривають авторитет
служби цивільного захисту;
- надані мені службові повноваження та пов’язані з цим можливості ні в
якому разі не використовувати з метою одержання для себе чи інших осіб
неправомірної вигоди;
- суворо дотримуватись норм та вимог: обмежень щодо використання
службових повноважень чи свого становища (ст.22 Закону), обмежень
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.25
Закону), обмежень щодо одержання дарунків (ст.23 Закону), обмежень
щодо роботи близьких осіб (ст.27 Закону);
- суворо дотримуватись вимог фінансового контролю (розділ VII Закону).
- уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення
конфлікту інтересів (розділ V Закону).
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ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(розділ XVII ККУ)
Зловживання владою або службовим
Позбавлення волі від 3р. до 6р.,
становищем (ст. 364)
штраф,* конфіскація майна
Перевищення влади або службовим
Позбавлення волі від 7р. до 10р.,
повноваження (ст. 365)
штраф,*
Службове підроблення (ст. 366 )
Позбавлення волі від 2р. до 5р.,
штраф,*
Службова недбалість (ст. 367 )
Позбавлення волі від 2р. до 5р.,
штраф,*
Прийняття
пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди
(ст. 368 )
Позбавлення волі від 8р. до
12р.,штраф,* конфіскація майна
Пропозиція, обіцянка або надання не
неправомірної вигоди (ст. 369 )
Позбавлення волі від 5р. до
10р.,штраф,* конфіскація майна
Зловживання впливом (ст.369-2 )
Позбавлення волі від 3р. до 8р.,
штраф,* конфіскація майна
* у всіх випадках – з позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
АДМІНІСТРАТИВНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
(глава 13-А КУпАП)
Порушення обмежень щодо сумісництва та
штраф, конфіскація
суміщення з іншими видами діяльності (ст.172-4 )
Порушення встановлених законом обмежень щодо
штраф, конфіскація
одержання подарунків (ст.172-5)
Порушення вимог фінансового контролю (ст.172-6 )
штраф
Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання
штраф
конфлікту інтересів (ст.172-7)
Незаконне використання інформації, що стала відома
особі у зв’язку з виконанням службових повноважень
штраф
(ст.172-8 )
Невжиття заходів щодо протидії корупції (ст.172-9)
штраф

Я ПАМ’ЯТАЮ
Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 (далі –
Закон) передбачено чотири типи декларацій суб'єкта
декларування та одне повідомлення до Національного агентства з
питань запобігання корупції (далі – НАЗК ): 1. Щорічна. 2. Перед
звільненням. 3. Після звільнення. 4. Кандидат на посаду. 5. Нове
повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (форма змін).
І. Щорічна - подається щороку у період з 00 годин 00 хвилин 01
січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня. Така декларація охоплює
звітний рік (попередній рік) за період з 01 січня до 31 грудня
включно.
ІІ. Перед звільненням - не пізніше дня звільнення, декларація
подається за період, який не був охоплений раніше поданими
деклараціями. Наприклад: якщо особа звільняється 07.07.2019, то їй
необхідно подати декларацію до зазначеної дати за 2019 рік за
період з 01 січня по 07 липня.
ІІІ. Після звільнення - подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня
року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку
діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня
до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається
декларація. Наприклад: якщо особа звільнилась в 2019 році, то їй
необхідно подати декларацію (тип «після звільнення») в 2020 році з
01 січня до 01 квітня за звітний рік – 2019.
IV. Кандидат на посаду - подає декларацію до призначення або
обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік
(період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому
особа подала заяву на зайняття посади.
V. Форма змін у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта
декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на
суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1
січня відповідного року, (для повідомлень у 2019 році – 96050
грн.) зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту
отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово
повідомити про це НАЗК. Зазначена інформація вноситься до
Єдиного державного реєстру декларацій (далі – Реєстр), через
власний персональний електронний кабінет в розділі «Нове
повідомлення про суттєві зміни в майновому стані»

