
Таблиця 1.3.3 

Дисциплінарні проступки, пов’язані з корупцією, і відповідальність за їх вчинення 
 

 

Дисциплінарні правопорушення (проступки), пов’язані з 

корупцією 

Відповідальність за дисциплінарні правопорушення 

(проступки) , пов’язані з корупцією 

порушення правил етичної поведінки державних 

службовців (п. 2 ч. 2 ст. 65 закону про державну службу) 

за порушення вимог ч. 1 ст. 37, ст. 38 -39, 41-44 закону про 

запобігання корупції 

Можливе попередження про неповну службову відповідність (ч. 4 

ст. 66 закону про державну службу), однак можуть 

застосовуватися й інші, більш м’які, види дисциплінарних 

стягнень, в залежності від конкретних обставин справи. 

невиконання вимог щодо політичної неупередженості 

державного службовця (п. 8 ч.2 ст. 65 закону про 

державну службу) 

за порушення вимог ст. 40 закону про запобігання корупції 

Можливе попередження про неповну службову відповідність (ч. 4 

ст. 66 закону про державну службу), однак можуть 

застосовуватися й інші, більш м’які, види дисциплінарних 

стягнень, в залежності від конкретних обставин справи. 

використання повноважень в особистих (приватних) 

інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших 

осіб(п. 9ч.2 ст. 65 закону про державну службу) 

за порушення вимог ст. 22 закону про запобігання корупції 

Може бути застосований винятковий вид дисциплінарного 

стягнення - звільнення з посади державної служби (ч. 5 ст. 66 

закону про державну службу), однак можуть застосовуватися й 

інші види дисциплінарних стягнень, в залежності від конкретних 

обставин  

неповідомлення керівнику державної служби про 

виникнення відносин прямої підпорядкованості між 

державним службовцем та близькими особами у 15-денний 

строк з дня їх виникнення(п. 11ч.2 ст. 65 закону про 

державну службу) 

за порушення вимог ст. 27 закону про запобіганнякорупції 

Може бути застосований винятковий вид дисциплінарного 

стягнення - звільнення з посади державної служби (ч. 5 ст. 66 

закону про державну службу), однак можуть застосовуватися й 

інші види дисциплінарних стягнень, в залежності від конкретних 

обставин 
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порушення Присяги державного службовця(п. 1ч.2 ст. 65 

закону про державну службу) 

в залежності від обставин, за порушення вимог, обмежень 

та заборон закону про запобігання корупції, якщо прямо не 

встановлене інше дисциплінарне стягнення, а в діях службової 

особи є ознаки порушення присяги та вимог, обмежень або 

заборон закону про запобігання корупції. Зокрема це може 

бути: 

 Неприйняття антикорупційної програми, неподання на 

погодження антикорупційної програми Національному 

агентству (стаття 19) 

 Обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23 

Закону), за відсутності складу ст. 172
5 

КУпАП 

 Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності (стаття 25 Закону) за відсутності 

складу ст. 172
4
 КУпАП 

 Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави, місцевого 

самоврядування (стаття 26 Закону) за відсутності 

складу ст. 172
8
 КУпАП 

 Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

(стаття 28 Закону) за відсутності складу ст. 172
7
 КУпАП 

 Недотримання вимог статті 53: 

 розголошення інформації про викривача; 

 відсутність умов для повідомлень про порушення 

вимог Закону іншою особою, зокрема через 

спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, 

засоби електронного зв’язку; 

 невиконання вимог розгляду анонімного 

повідомлення; 

 відсутність негайного реагування у вигляді 

Може бути застосований винятковий вид дисциплінарного 

стягнення - звільнення з посади державної служби (ч. 5 ст. 66 

закону про державну службу), однак можуть застосовуватися й 

інші види дисциплінарних стягнень, в залежності від конкретних 

обставин 
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письмового повідомлення про вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення спеціально уповноважений суб’єкт 

у сфері протидії корупції 

 Недотримання вимог щодо організації проведення 

спеціальної перевірки (статті 56–58) 

 Непроведення службового розслідування стосовно 

особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення (стаття 65) 

 Недотримання вимог щодо незаконних актів та 

правочинів (стаття 67) 

 


