
ПАМ'ЯТКА 

щодо спеціальних  вимог і обмежень при прийнятті та проходжені державної 

служби відповідно до вимог законів України 

„Про державну службу” та „Про запобігання корупції” 

 

Закон України „Про державну службу” визначає принципи, правові та 

організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, 

ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах 

держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права 

рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та 

досягненнях. 

Відповідно до статті 8 (Основні обов’язки державного службовця) 
вищезазначеного закону державний службовець у тому числі зобов’язаний 

дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; поважати 

гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина; з 

повагою ставитися до державних символів України; обов’язково використовувати 

державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати 

дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації; 

забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій 

державних органів; сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки; 

додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;  

запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час 

проходження державної служби; зберігати державну таємницю та персональні дані 

осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також 

іншу інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню; надавати 

публічну інформацію в межах, визначених законом. Державні службовці виконують 

також інші обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи державних 

органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками державної служби в 

цих органах. У разі виявлення державним службовцем під час його службової 

діяльності або поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку 

державних органів, їх посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення 

законності до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби. 

Статтею 10 (Політична неупередженість) передбачено, що державний 

службовець у тому числі не має права демонструвати свої політичні погляди та 

вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його 

особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного 

органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, 

територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших 

людей. Не має права обіймати посади в керівних органах політичної партії; залучати, 

використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у 

передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними 

партіями; у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в 

політичних цілях. У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати 

Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими 

(утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк 

письмово повідомити про це керівника державної служби. Державний службовець не 
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має права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, 

передбаченого частиною четвертою цієї статті). 

Згідно зі статтею 19 (Право на державну службу) на державну службу не 

може вступити особа, яка досягла шістдесятип’ятирічного віку; в установленому 

законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має 

судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку;  відповідно до рішення суду позбавлена 

права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати 

відповідні посади; піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або 

пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання 

відповідним рішенням суду законної сили; має громадянство іншої держави; не 

пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення; підпадає під 

заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади". На посаду 

державної служби категорії "А" або "Б" не може вступити особа, яка має 

заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої 

перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання. 

Відповідно до статті 32 (Обмеження щодо призначення на посаду) не 

допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо 

підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи. 

У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог частини 

першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про це 

керівника державної служби та вжити заходів до усунення таких обставин у 15-

денний строк. Особи, які не повідомили керівника державної служби про обставини, 

зазначені у частині першій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену законом. 

На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом 

України "Про запобігання корупції". 

Статтею 84 (Припинення державної служби у разі втрати державним 

службовцем права на державну службу або його обмеження) передбачено, що 

підставами для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на 

державну службу або його обмеженням є:  припинення громадянства України або 

виїзд на постійне проживання за межі України;  набуття громадянства іншої 

держави; набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного 

службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення; набрання законної сили обвинувальним вироком суду 

щодо державного службовця за вчинення умисного злочину та/або встановлення 

заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави; 

наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб у випадку, 

передбаченому статтею 32 цього Закону; наявність у державного службовця, який 

займає посаду державної служби категорії "А"або "Б", заборгованості зі сплати 

аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних 

платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до 

примусового виконання. 

Закон України „Про запобігання корупції” визначає правові та 

організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст 

та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо 

усунення наслідків корупційних правопорушень. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n151
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n404
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
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Відповідно до статті 22 (Обмеження щодо використання 

службових повноважень чи свого становища) вищезазначеного закону особам, 

зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, 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 чи комунальне майно або кошти в приватних 

інтересах. 

Згідно зі статтею 23 (Обмеження щодо одержання подарунків) 

встановлено, що особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, 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. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 

цього Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним 

уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї 

статті, 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. Рішення, прийняте особою, 

зазначеною у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, 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 цього Закону. 

Статтею 24 (Запобігання одержанню неправомірної вигоди або 

подарунка та поводження з ними) передбачено, що 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: 

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 

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.  

Відповідно до статті 25 (Обмеження щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності) особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 

цього Закону, забороняється: займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, 

наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 

практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України; входити до складу правління, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran25#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran37#n37
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran37#n37
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran712#n712
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи 

здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі 

чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної 

громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), 

якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. 

Згідно зі статтею 26 (Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної 

з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування) особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави, зазначеним у пункті 1 частини 

першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, забороняється:  протягом року 

з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або 

вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами 

приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в 

абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, 

нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих 

юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців; розголошувати або 

використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у 

зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом; 

протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-

якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою 

стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони 

працювали на момент припинення зазначеної діяльності. 

Відповідно до статті 27 (Обмеження спільної роботи близьких осіб) особи, 

зазначені у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не 

можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо 

підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Особи, 

які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 

частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу, на 

посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, 

відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин 

у п’ятнадцятиденний строк. 

Статтею 28 (Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) 
передбачено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів; повідомляти не пізніше наступного робочого дня 

з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї 

реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у 

випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї 

безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи 

інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання 

повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; не вчиняти дій та не 

приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо 

врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. Особи, уповноважені 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran27#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran29#n29
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran37#n37
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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.  

Відповідно до статті 36 (Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з 

наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав) особи, зазначені у пункті 

1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані протягом 

30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі 

належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом. 

У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини 

першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм 

підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї. Особи, зазначені 

у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть 

укладати договори, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, із суб’єктами 

підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з 

управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб. Особи, зазначені у 

пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, призначені 

(обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм 

підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це 

Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного 

договору. 

Статтею 38 (Додержання вимог закону та етичних норм поведінки) 

передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої 

статті 3 цього Закону, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані 

неухильно додержуватися вимог закону. 

Відповідно до статті 40 (Політична нейтральність) особи, зазначені у 

пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані 

при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної 

нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних 

переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах 

політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. 

Згідно зі статтею 43 (Нерозголошення інформації) передбачено, що особи, 

зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, не 

розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу 

інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх 

службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених 

законом. 

Відповідно до статті 44 (Утримання від виконання незаконних рішень чи 

доручень) особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 

3 цього Закону, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання 

рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.  

Пунктом 2 статті 58 ( Результати проведення спеціальної перевірки) 

встановлено що рішення про призначення (обрання) або про відмову у 

призначенні (обранні) на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки. 

Відповідно до статті 65 (Відповідальність за корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення) за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran38#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran38#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran26#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran38#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran25#n25
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притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та 

дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. Особа, яка 

вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з 

корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї 

стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає 

притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом 

порядку. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері 

службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді 

в порядку, визначеному законом. Особа, щодо якої складено протокол про 

адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено 

Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових 

повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в 

якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом. 

 

Я, 

____________________________________________________________________,  

                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові) 

про спеціальні обмеження, встановлені Законами України „Про державну службу”, 

„Про запобігання корупції”, щодо прийняття на державну службу та проходження 

державної служби попереджений(на). 

Із Законом України „Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 року № 

1700-VII (набрав чинності 26 квітня 2015 року) ознайомлений(на). 

 

______   _____________   2019 р.                                                   

(пі 

_______________________________________ 

(під              (підпис)          (прізвище, ініціали) 

 

 

 


