Порядок дій громадян у випадках пропозиції та вимагання неправомірної
вигоди
Корупція в сучасних умовах стала чинником, який становить реальну
загрозу національній безпеці й конституційному ладу України.
Це явище негативно впливає практично на всі сторони суспільного життя:
економіку, політику, соціальну і правову сфери, управління, громадську свідомість,
міжнародні відносини. Корупційні зв’язки фактично руйнують правові, етичні
відносини між людьми і поступово перетворюються у норму поведінки.
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі- Закону)
під неправомірною вигодою розуміємо - 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.
Відповідно до ст. 24 вказаного вище Закону, 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.
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.
У випадку наявності в особи 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.
Відповідно до ст. 53 Закону, особи, які надають допомогу в запобіганні і
протидії корупції, перебувають під захистом держави.
За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають
допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із
здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону “Про запобігання корупції”,
правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційнотехнічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені
Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві".
Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою,
крім випадків, встановлених законом.
Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене
працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду,
якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні

дані, які можуть бути перевірені.
У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення
вимог Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення
виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до
дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або
адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції.
Посадові і службові особи державних органів, посадові особи органів
місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних
підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення
працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх
структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо
припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його
вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.
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