
Права та обов'язки державного службовця,  
а також обмеження щодо призначення на посаду,  

визначені ЗУ «Про державну службу»  



Стаття 32 Закону України «Про державну службу»  
 

Обмеження щодо призначення на посаду 
 

1. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій 
особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи. 

 

2. 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. 
           Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник державної служби повинен 
вжити у місячний строк заходів до їх усунення. Для цього керівник державної служби може перевести 
державного службовця за його згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної служби в цьому 
державному органі або дати згоду на переведення до іншого державного органу. У такому разі переведення 
державного службовця здійснюється без обов'язкового проведення конкурсу. У разі неможливості переведення 
особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. 
 

3. У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї статті, керівник державної служби 
несе відповідальність, встановлену законом. 
 

4. Особи, які не повідомили керівника державної служби про обставини, зазначені у частині першій цієї статті, 
несуть відповідальність, встановлену законом. 
 

5. На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України "Про запобігання корупції". 



Особи, зазначені в п. 1. ч. 1 ст. 3 Закону, не можуть:  
• мати у прямому підпорядкування близьких їм осіб;  
• бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.  

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ  

Пряме підпорядкування – це відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її 
керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, 
застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.  

Виникли обставини  
прямого підпорядкування  

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

обставини прямого  
підпорядкування усунуто  

обставини прямого  
підпорядкування не усунуто  

близькі особи в місячний строк з моменту виникнення 
обставин підлягають переведенню на іншу посаду, що 

виключає пряме підпорядкування  

переведення здійснено,  
обставини прямого  
підпорядкування усунуто  

переведення не можливе  

особа, яка перебуває у 
підпорядкуванні, підлягає  

звільненню із займаної посади  



ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ  

У ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції»  (далі – Закон) встановлено обмеження 
для осіб, зазначених у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, щодо одержання подарунків.  

Визначення поняття «подарунок» та зміст обмеження 

Цивільний кодекс України  
Закон України  

«Про запобігання корупції»  

дарунок – це рухомі речі, в тому числі гроші  
та цінні папери, нерухомі речі, майнові права,  
які передаються обдаровуваному безоплатно  

у власність (ст.ст. 717, 718)  

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, 
пільги, послуги, нематеріальні активи,  

які надають/одержують безоплатно або за ціною, 
нижчою мінімальної ринкової  

рухомі речі  
гроші  
цінні папери  
нерухомі речі  
майнові права  

грошові кошти  
інше майно  
переваги  
пільги  
послуги  
нематеріальні активи  



Категорії подарунків  

заборонені дозволені з певними  
обмеженнями  

дозволені 

Заборонені подарунки  

Категорично забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки (незалежно від їх 
вартості) для себе або близьких осіб від юридичних та фізичних осіб (ч. 1 ст. 23 Закону):  

у зв’язку зі здійсненням особами 
діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави або місцевого 
самоврядування  

якщо особа, яка дарує  
(дарувальник), перебуває в 

підпорядкуванні особи, якій вона дарує 
подарунок (обдаровуваного) 



Подарунки, дозволені з певними обмеженнями 

Дозволено отримувати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про 
гостинність ( ч.2 ст. 23 Закону), якщо: 

Вартість таких подарунків  
не перевищує 1 ПМ для працездатних осіб,  

встановлений на день прийняття  
подарунка, одноразово  

 
(ПМ станом на 01.07.2021  
становить  2 379 гривень) 

Сукупна вартість таких подарунків, отриманих  
від однієї особи (групи осіб) протягом року  

не перевищує 2-х ПМ для працездатних осіб,  
встановлених на 1 січня року,  
в якому прийнято подарунки   

(ПМ станом на 01.01.2021  
становить  2 270 гривень) 

Зазначені подарунки дозволено отримувати лише за таких умов:  

• подарунки отримуються не у зв’язку зі здійсненням особами діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;  
 
• особа, яка дарує, не перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок.  



Дозволені подарунки 

Дозволено отримувати: 

загальнодоступні знижки на товари,  
послуги, загальнодоступні виграші,  

призи, премії, бонуси;  

будь-які подарунки від близьких 
осіб незалежно від вартості. 

Близькими особами є:  
 

• члени сім’ї;  
• чоловік, дружина;  
• батько, мати;  
• вітчим, мачуха;  
• син, дочка, пасинок, падчерка;  
• рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри;  
• рідний брат та сестра дружини (чоловіка);  
• племінник, племінниця;  
• рідний дядько, рідна тітка;  
• дід, баба, прадід, прабаба;  
• внук, внучка, правнук, правнучка;  
• зять, невістка;  
• тесть, теща, свекор, свекруха;  
• батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки);  
• усиновлювач чи усиновлений;  
• опікун чи піклувальник;  
• особа, яка перебуває під опікою або піклуванням 
зазначеного суб’єкта 



ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ст. 25 Закону визначено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 
для осіб, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (у т.ч. державних службовців). 
 

Цим особам заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової та творчої 
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або 
підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України  
(п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону).  
 

Іншою оплачуваною діяльністю є будь-яка діяльність, що не містить ознак підприємницької та 
полягає у виконанні робіт та/або наданні послуг, які оплачуються або можуть бути оплачені у 
майбутньому.  
 

Визначене п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону обмеження сфокусовано не на винагороді за результатами 
здійснення нею іншої, ніж виконання функцій держави або місцевого самоврядування, діяльності, а 
саме на зайнятті такою діяльністю, яка оплачується чи може бути оплачена.  
 

Отже, власне факт зайняття особою іншою оплачуваною діяльністю (умови щодо здійснення певної 
діяльності на платній чи безоплатній основі можуть визначатися, у тому числі, законодавством, 
трудовим чи іншим договором, статутом та іншими документами юридичної особи), незалежно від 
фінансових результатів такої діяльності, свідчитиме про порушення зазначених вимог Закону.  



ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

Викладацька, наукова та творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська  
практика зі спорту також можуть бути видами підприємницької діяльності. Якщо особа  
займається вищевказаними видами діяльності як ФОП, матиме місце порушення заборони, 
встановленої у п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону.  
 

Відкриття власного стоматологічного кабінету і надалі постійна робота у ньому свідчитимуть про 
порушення передбачених ст. 25 Закону обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності, оскільки така робота здійснюється за ініціативою особи та на її власний ризик, 
організовується нею самостійно, й особа має на меті досягнення економічних і соціальних 
результатів. Водночас така особа отримує не тільки винагороду за оплату своєї праці, а й прибуток 
від діяльності створеного нею кабінету. 
 

Чинним законодавством передбачена можливість створення та діяльності суб’єктів господарювання 
(підприємств), які діють на основі праці їх членів.  
 

Так, фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян (ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про фермерське господарство»).  


