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Враховуються результати 13 досліджень-опитувань (Світовий 
банк, Відділ економічної розвідки, «Фрідом Хаус», Індекс 
трансформації Бертелшманна, Мерчант Інтеренешнл Груп,  
Світовий економічний форум та інші). Протягом останніх одинадцяти 
років для визначення Індексу рівня сприйняття корупції в Україні 
використовувалося 8 досліджень-опитувань. Місце країни у світовому 
рейтингу по суті не є визначальним і може змінюватись у залежності 
від кількості країн, які беруть участь у цьому дослідженні (1998 рік –
85, 2008 рік – 180). Головним критерієм формування Індексу є 
сумарна середня оцінка (мін. – 0, макс. – 10) 

У прямопропорційній залежності змінювалася і чисельність 
країн-учасників дослідження  від 85 у 1999 році до 180 у 2008. 

(1998 рік – 85,     2011 рік – 183)

Індекс TI беруть до уваги особи, 

які  ухвалюють ключові 

рішення щодо інвестицій і торгівлі

ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ  

Дані 13 досліджень із 12  незалежних 

установ, які спеціалізуються на аналізі  

врядування та бізнес-кліматі
(зокрема Світовий банк, Freedom House, 

Азійський та Африканський банки розвитку,  

Світовий економічний форум).

У 1998 році – 85 країн,  у 2018 році – 180 країн

Індекс – сумарна середня оцінка від 0 до 10 



Рейтинг TI за 2018 рік

1.Данія, 2.Нова Зеландія, 

18. Естонія, 22.США, 36.Польща
38.Литва, 41.Латвія, Грузія 

138.Росія, 161.Туркменістан

70.Білорусь, Ямайка 

120.УКРАЇНА, Ліберія, Малі, Малаві

180.Сомалі

3.Фінляндія, Сінгапур, 9.Канада, 



2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 

2,5 2,4

Рейтинг України за попередні 7 років
2011 рік – 152 місце: Україна,Таджикистан 

2012 рік – 144 місце: Україна, Сирія, Конго

2013 рік – 144 місце: Україна, ЦАР, 

Нігерія, Іран, Гвінея, Камерун

2014 рік – 142 місце: Україна, Уганда, 

Коморські острови

2015 рік – 130 місце: Україна, Камерун, 

Нікарагуа, Парагвай

2016 рік – 131 місце: Україна, Іран, Непал, 

Казахстан, Росія

2017 рік – 130 місце: Україна, Гамбія, 

Сьєрра-Леоне, Іран, М’янма 



2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 

2,5 2,4

Індекс сприйняття корупції в 

Україні за останній 21 рік
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Мережа боротьби проти 

корупції для країн Східної Європи 

та Центральної Азії

10 вересня 2003 року 

у Стамбулі підписано 

План дій з боротьби проти корупції 

для країн з перехідною економікою

(Стамбульський план дій 

з боротьби проти корупції )

Азербайджан, Вірменія, Грузія, 

Казахстан, Киргизька Республіка,

Російська Федерація, 

Таджикистан та Україна



Група держав Ради Європи проти 

корупції (GRECО)  

Група держав Ради Європи 

проти корупції (GRECO) 

утворена у 1999 році.

47 держав Європи 

та 6 інших держав 

З 1 січня 2006 року Україна 

приєдналась до GRECO, 

стала 40-им членом GRECO

1-2 раунди 

оцінювання

(листопад 2006 р.),  

25 рекомендацій:

20 – виконано;

4 – виконано частково;

1 – не виконано.

3 раунд оцінювання 

(квітень 2011 р.), 

16 рекомендацій:

11 – виконано, 

5 – виконано частково. 

4 раунд оцінювання 

(січень 2012 р.)

триває виконання 



Антикорупційна політика –
комплекс правових, економічних,
освітніх, виховних, організаційних
та інших заходів, спрямованих на
створення системи запобігання і
протидії корупції та усунення
причин її виникнення

Законодавство у сфері запобігання

корупції – Конституція України,

міжнародні договори, Закон України

“Про запобігання корупції”, інші закони

та прийняті на їх виконання інші

нормативно-правові акти.



МІЖНАРОДНІ АКТИ 
Конвенція ООН проти корупції (підписана

11.12.03 та ратифікована від 18.10.06

№ 251-V)

9 грудня – Міжнародний день

боротьби проти корупції

Цивільна конвенція про боротьбу з

корупцією (підписана 04.11.99 та

ратифікована від16.03.05 № 2476-ІV)

Кримінальна конвенція про

боротьбу з корупцією (підписана

27.01.99 та ратифікована від 18.10.06 № 252-V)



АНТИКОРУПЦІЙНІ АКТИ УРЯДУ  

Заходи щодо запобігання 

корупції в міністерствах, 

інших центральних 

органах виконавчої влади

Стратегія комунікацій у сфері 

запобігання та протидії корупції 

Розпорядження  

від 05.10.2016 

№ 803-р 

Розпорядження 

від 23.08.2017

№ 576-р 



Суб'єкти у сфері протидії корупції

Національне 

антикорупційне 

бюро  

Органи 

Національної  

поліції

Органи 

прокуратури

Національне 

агентство з питань 

запобігання 

корупції   



НАЦІОНАЛЬНЕ 

АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО 

Державний 

правоохоронний орган 

Склад: центральне та 

7 територіальних управлінь 

Утворюється 

Президентом 

України 

Чисельність :

не більше 

700 осіб 



ЗАВДАННЯ НАБУ 

Протидія корупційним 

правопорушенням, вчиненими

вищими посадовими особами

на публічній службі. 

Досудове розслідування 

Державні

службовці 

кат. «А»,

ПОМС 1-2 кат. 

посад

Особи, 

які займають 

особливо 

відповідальне 

становище 

Розмір 

предмета 

злочину 

або завдана 

шкода на суму 

в 500 і більше 

разів Пр. МІН.



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З 

ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  

Центральний орган

виконавчої влади 

із спеціальним 

статусом 

Очолює Агентство Голова 

Утворюється 

Кабінетом 

Міністрів  

України 

Чисельність 

затверджується 

Кабінетом 

Міністрів 

України



Повноваження Нацагентства
формування та реалізація 

антикорупційної політики, розроблення 

проектів нормативно-правових 

актів з цих питань 

Контроль за виконанням актів 

законодавства з питань запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 

у посадовців та прирівняних до них осіб

забезпечення ведення Єдиного 

державного реєстру декларацій



Повноваження Нацагентства
Складання протоколів про адміністративні 

правопорушення, зокрема, порушення 

обмежень щодо отримання подарунків, 

фінансового контролю, 

зайняття іншою оплачуваною діяльністю, 

неврегулювання конфлікту інтересів

(!!! для осіб, які займають відповідальне 

або особливо відповідальне становище)

Забезпечення ведення

Єдиного державного 

реєстру корупціонерів  



Повноваження Нацагентства

здійснення повної 

перевірки декларацій

здійснення моніторингу 

способу життя 

суб'єктів декларування



Про запобігання корупції

(№ 1700-VІІ)

Набрав  

чинність 

26.04.15 



3. Інші особи, 

які здійснюють 

організаційно –

розпорядчі

або адміністративно –

господарські функції 

2. Посадові особи 

юр.осіб 

публічного права; 

особи, які надають 

публічні послуги;

особи, які входять 

до  складу конкурсних

чи дисциплінарних 

комісій 

1. Особи, 

уповноважені на 

виконання 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування

СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4. Кандидати

на виборні посади 



1. ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ НА

ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ… 

Керівники держави, члени Уряду…

Поліцейські  

Державні службовці,посадові

особи місцевого самоврядування  

Народні депутати, місцеві депутати 

Посадові особи державних органів  

Особи, які займають посади 

патронатної служби (ст. 92 ЗУ Про ДС) 



ПАТРОНАТНА СЛУЖБА 

(ст. 92 ЗУ «Про державну службу) 

Радники, помічники, уповноважені

Президента України …

Працівники секретаріатів Голови

Верховної Ради та його

заступників…

Працівники патронатних служб

членів Уряду та в інших державних

органах



Поняття корупції:
використання особою 

службових повноважень 

(можливостей) для 

одержання неправомірної вигоди
використання службових повноважень 

(можливостей) для прийняття 
обіцянки/пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб

обіцянка/пропозиція чи 
надання неправомірної 

вигоди особі з  метою схилити цю особу 
до протиправного використання наданих 
їй службових повноважень (можливостей)



НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА

грошові кошти

або інше майно

Якщо 

обіцяють,

пропонують, 

надають або

одержують 

без законних 

на те підстав

переваги, пільги, 

послуги,

нематеріальні 

активи, інші вигоди



НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА

Пропозиція – висловлення 

наміру про надання 

неправомірної вигоди
(примітка до ст. 354 КК)

Обіцянка – висловлення такого 

наміру з повідомленням про 

час, місце та спосіб надання 

неправомірної вигоди



Правопорушення, 

пов'язане 

з корупцією

Корупційне 

правопорушення 

Діяння, 

що містить 

ознаки корупції
(3 види 

відповідальності)

Діяння, 

що не містить 

ознак корупції, 

але порушує 

вимоги цього Закону

(4 види відповідальн.) 



Обмеження 
для публічних службовців

Використовувати 

свої службові повноваження (можливості) 

для одержання неправомірної вигоди

Використовувати 

державне чи комунальне 

майно або кошти

в приватних інтересах 



ПОДАРУНОК 

грошові кошти

або інше майно

які 

надають/

одержують 

безплатно 

або за ціною, 

нижчою 

мінімальної 

ринкової

переваги, пільги, 

послуги,

нематеріальні 

активи



ПОДАРУНКИ НА 
ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ 

Заборонені

Дозволені

Обмежені 



ЗАБОРОНЕНІ ПОДАРУНКИ

Подарунки, 

одержані у зв'язку з виконанням 

службових обов'язків

Подарунки, одержані  

від підпорядкованих осіб



ОБМЕЖЕНІ ПОДАРУНКИ

Подарунки, які 

відповідають загальновизнаним 

уявленням про гостинність

Сувенірна продукція

Пригощення їжею та напоями  
Запрошення на розважальні заходи 

Відшкодування транспортних витрат 

Відшкодування проживання в готелі 



ОБМЕЖЕНІ ПОДАРУНКИ

Подарунки, які 

відповідають загальновизнаним 

уявленням про гостинність

ОДНОРАЗОВО 

на суму не більше 

1 Пр.Мін. для прац.

(2 007 грн.)
від особи 

(групи осіб)

ЗА РІК 

на суму не більше  

2 Пр.Мін. для прац. 

(3 842 грн.) від 

особи (групи осіб)

СУКУПНО!!!



ДОЗВОЛЕНІ ПОДАРУНКИ

ПОДАРУНКИ, ЯКІ 

ДАРУЮТЬСЯ 

БЛИЗЬКИМИ 

ОСОБАМИ

ОДЕРЖУЮТЬСЯ ЯК 

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ 

ЗНИЖКИ НА ТОВАРИ, 

ПОСЛУГИ, 

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ 

ВИГРАШІ, ПРИЗИ, 

ПРЕМІЇ, БОНУСИ



Обмеження 
для публічних службовців

Займатися іншою оплачуваною або 

підприємницькою діяльністю 

Входити до складу органу правління 

наглядової ради суб'єкта, що має на 

меті одержання прибутку



Обмеження  
для публічних службовців

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 

Укладати договори, 

правочини з суб'єктами, 

стосовно яких службовець

протягом року 

здійснював 

контроль

Безстроково розголошувати службову 

інформацію, яка була відома по службі

Представляти 

інтереси 

у справах, якщо 

іншою стороною є 

орган, де особа 

працювала

ПРОТЯГОМ РОКУ



Обмеження 
для публічних службовців

Мати у 

прямому 

підпорядкуванні

близьку особу
Бути 

безпосередньо 

підпорядкованими 

у зв'язку  з виконанням 

повноважень 

близьким їм особам



Пряме підпорядкування

Залежність підлеглої 

особи від її керівника 

Застосування 

заохочень, 

стягнень

Прийняття

(участь у 

прийнятті)  

роботу, 

звільнення 

з роботи

надання 

вказівок, 

доручень,

контролю Їх

виконання

через 



БЛИЗЬКІ ОСОБИ

чоловік, дружина, діти, онуки, правнуки, 

батьки, дід/баба, прадід/прабаба,

вітчим/мачуха, пасинок/падчерка, 

рідні та двоюрідні брати/сестри, 

зять, невістка, тесть, теща, 

свекор, свекруха,

усиновлювачі, усиновлені, опікун, 

піклувальник, особа під опікою, 

рідні тітка/дідько, племінник, племінниця, 

рідний брат/сестра дружини/чоловіка, 

батьки дружини (чоловіка) сина (дочки)



БЛИЗЬКІ ОСОБИ

Інші будь-які особи, 

які спільно проживають, 

пов'язані спільним побутом, мають 

взаємні права й обов'язки із суб'єктом

(крім осіб, взаємні права та обов'язки

яких не мають характеру сімейних),

у тому особи, які спільно проживають, 

але не перебувають у шлюбі



Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів 

Вживати заходів щодо 

недопущення виникнення 

реального чи потенційного 

конфлікту інтересів



Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів 

Методичні 

рекомендації 

щодо запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів

(рішення НАЗК 

від 29.09.2017 № 839)



СКЛАДОВІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 

* ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС

* СЛУЖБОВІ АБО ПРЕДСТАВНИЦЬКІ

ПОВНОВАЖЕННЯ 

СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ



ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС 

Майновий чи немайновий інтерес 

Через членство

або діяльність 

в громадських, 

політичних, 

релігійних 

чи інших 

організаціях

Особисті, 

сімейні, 

дружні,інші 

позаслужбові

стосунки 

з особами 

У т. ч. зумовлений  

у тому 

числі 



ПОВНОВАЖЕННЯ  
службові представницькі

Посадові 

інструкції, 

трудові 

договори, 

орг. - розп. 

документи, 

акти за-ва

Як правило, 

акти 

законодавства



ПОТЕНЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ 
ІНТЕРЕСІВ

НАЯВНІСТЬ ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ 

(ПРИ ВИКОНАННІ СЛУЖБОВИХ, 

ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ)  

Об’єктивність або 

неупередженість 

прийняття 

рішення

Вчинення

(невчинення) дій

на службі

ВПЛИВ

можливий



РЕАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ 
ІНТЕРЕСІВ

Приватний 

інтерес 
СЛУЖБОВІ 

ПОВНОВАЖЕННЯ 

Об’єктивність або 

неупередженість 

прийняття 

рішення

Вчинення

(невчинення) дій

на службі

суперечність

вплив



У разі виникнення конфлікту 
інтересів   

Не пізніше наступного 

робочого дня 

повідомити (бажано письмово)

безпосереднього керівника або

Національне агентство

Терміново вжити 

заходів щодо 

усунення таких обставин



Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів 

Не вчиняти дій та 

не приймати рішень 

в умовах реального 

конфлікту інтересів 



ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ 
Усунення особи від виконання завдання, 

вчинення дій, прийняття рішення 

Переведення на іншу посаду 

Перегляд обсягу 

службових повноважень 

Обмеження доступу до інформації 

Звільнення 

Зовнішній контроль за діями особи



ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ 

Усунення особи від виконання завдання 

чи вчинення дій, прийняття рішення 

Здійснюється 

за рішенням керівника, 

якщо конфлікт інтересів 

не має постійного характеру  



ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ 

Обмеження доступу до інформації  

Здійснюється 

за рішенням керівника, 

якщо конфлікт інтересів 

пов’язаний з таким доступом 

та має постійний характер  



ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ 
Перегляд обсягу 

службових повноважень   

Здійснюється за рішенням 

керівника, якщо конфлікт 

інтересів пов’язаний 

з конкретним повноваженням 
особи та має постійний характер  



ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ 

Переведення особи на іншу посаду   

Здійснюється за рішенням 

керівника і за згодою особи, 

якщо конфлікт інтересів має 

постійний характер і не може бути 

врегульований іншими шляхами 



ЗОВНІШНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ 

Звільнення особи з займаної посади   

Здійснюється за рішенням 

керівника, якщо конфлікт 

інтересів має постійний характер 

і не може бути врегульований 

в інший спосіб, у т.ч. через 

відсутність згоди на переведення чи

позбавлення приватного інтересу  



Форми зовнішнього контролю 

Зовнішній контроль 

застосовується у разі якщо 

застосування інших шляхів 

врегулювання є неможливим

Перевірка 

виконання 

завдання 

Виконання 

завдання у 

присутності 

іншого 

працівника 

Залучення 

уповноваженої 

особи 

Нацагентства



Щодо конфлікту інтересів 

Заборона передачі в управління 

та корпоративних прав 

на користь членів своєї сім’ї  

Протягом 30 днів передача 

в управління та 

корпоративних прав 

іншій особі 



Фінансовий контроль

До 1 квітня за минулий рік

шляхом заповнення на сайті 

Національного агентства 

подача декларації 

за встановленою формою

Єдиний державний 

реєстр декларацій 



Фінансовий контроль

Після звільнення – подача 

декларації за рік звільнення  

При звільненні подача декларації 

за неохоплений раніше період 

Перед призначенням 

на посаду – за минулий рік
Виправлена декларація – протягом 

7 днів після подачі першої декларації, 

але не більше 3-х разів 



ЧЛЕНИ СІМ’Ї

Особи, які перебувають у шлюбі, 

неповнолітні діти

Будь-які особи за умов: 

спільне проживання, спільний побут; 

взаємні права та обов’язки

сімейного характеру.

Особи, які не перебувають у шлюбі, 

але спільно проживають.



Додаткові заходи 

фінансового контролю
Повідомлення НАЗК при відкритті 

СД або членом сім’ї валютного

рахунку (банк-нерезидент) –

письмово, протягом 10 днів 

При отриманні доходу, придбання 

майна на суму понад 50 Пр.МІН –

96 050 грн. – повідомлення НАЗК

(електронна форма, строк – 10 днів)  



Правильність та повнота 

заповнення 

ВИДИ КОНТРОЛЮ ДЕКЛАРАЦІЙ

Логічний та арифметичний контроль 

Факт своєчасності подання  

Повна перевірка декларації 



НАЗК затверджено Правила 

арифметичного та логічного 

контролю автоматизованої перевірки  

ЛОГІЧНИЙ ТА АРИФМЕТИЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ

Складова 1: 

1) порівняння відомостей у розділах декларації;

2) порівняння з раніше поданими деклараціями

Складова 2 (якщо коеф. не менше 2000):

1) Порівняння відомостей 

у декларації з реєстрами та базами

даних державних органів  



Відповідальність 

Кримінальна

(розділ

ХVІІ КК)

Адміністративна  

(глава 13-А КУпАП)

Дисциплінарна

(ст. 65 Закону)
Цивільно-правова

(ст. 66-69 Закону)

Реєстр 

корупціонерів



Кримінальна  

відповідальність за 

корупційні правопорушення 

та пов’язані з корупцією, 

встановлена 

Розділом ХVІІ ККУ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ



Кримінальний кодекс України 
Стаття 364. Зловживання владою або
службовим становищем

Стаття 366-1. Декларування
недостовірної інформації

Стаття 368. Прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою

Стаття 368-5. Незаконне збагачення
Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або
надання неправомірної вигоди
службовій особі

Стаття 370. Провокація підкупу



Кримінальний кодекс України 
Стаття 366-1. Декларування

недостовірної інформації
Подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації або умисне
неподання декларації:

штраф від двох тисяч п’ятисот до трьох
тисяч НМДГ

громадські роботи на строк від ста
п’ятдесяти до двохсот сорока годин\

позбавлення волі на строк до двох років
з обмеженням зайняття посад до 3 років

ПОХИБКА – на суму понад 250
Пр.МІН.



Адміністративна 

відповідальність за 

правопорушення, пов’язані з 

корупцією, встановлена 

Главою 13-А КУАП

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ



Кодекс України про адмін. 

правопорушення 

Стаття 172-4. Порушення обмежень
щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності

Стаття 172-5. Порушення
встановлених законом обмежень
щодо одержання подарунків

Стаття 172-6. Порушення вимог
фінансового контролю



КУпАП 
Стаття 172-6. Порушення вимог

фінансового контролю

Несвоєчасне подання без поважних
причин декларації: штраф від 50 до
100 НМДГ

Неповідомлення або несвоєчасне
повідомлення про відкриття
валютного рахунка або суттєві зміни
щодо майна: штраф 100 – 200 НМДГ

Подання завідомо недостовірних
відомостей: штраф 1000 – 2500 НМДГ

ПОХИБКА–на суму від 100  до 250 Пр.МІН



КУпАП
Стаття 172-7. Порушення вимог щодо

запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів

Неповідомлення особою у 

встановлених законом випадках та 

порядку про наявність у неї реального 

конфлікту інтересів – штраф (від 100 

до 200 НМДГ)

Вчинення дій чи прийняття рішень в 

умовах реального конфлікту інтересів 

– штраф (від 200 до 400 НМДГ)



КУпАП

Стаття 172-8. Незаконне
використання інформації, що
стала відома особі у зв'язку з
виконанням службових
повноважень

Стаття 172-9. Невжиття заходів
щодо протидії корупції



3.Склад 

корупційного/пов'язаного з 

корупцією  правопорушення

4. Вид покарання (стягнення)

Цілодобовий доступ до Реєстру 

корупціонерів

5. Спосіб вчинення 

дисциплінарного проступку

6.Вид дисциплінарного стягнення   

1. Прізвище, ім’я, по батькові

2. Місце роботи та посада



ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Додержання вимог закону 

та етичних норм поведінки  

Неухильно додержуватися 

вимог закону, загальновизнаних 

етичних норм поведінки, 

бути ввічливим у стосунках 

з громадянами, колегами  



ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Політична нейтральність  

Дотримуватися 

політичної нейтральності, 

уникати демонстрації власних

політичних переконань/поглядів, 

не використовувати службові 

повноваження в інтересах 

політичних партій, політиків



ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Неупередженість   

Діяти неупереджено, 

незважаючи на приватні 

інтереси, особисте ставлення до 

будь-яких осіб, на свої політичні 

погляді, ідеологічні, релігійні 

або інші погляди/переконання 



ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Компетентність і ефективність    

Виконувати сумлінно, 

компетентно, вчасно, 

результативно і відповідально 

службові повноваження 

та професійні  обов'язки, 

рішення та доручення 

органів/осіб вищого рівня  



ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Компетентність і ефективність    

Не допускати зловживань та 

неефективного використання

державної і комунальної

власності



ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Нерозголошення інформації     

Не розголошувати і не

використовувати в інший

спосіб конфіденційну та іншу

інформацію з обмеженим 

доступом, що стала відома 

у зв'язку з виконанням 

службових повноважень 



ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Утримання від виконання незаконних рішень

Утримуватися від виконання 

рішень чи доручень керівництва, 

якщо вони суперечать закону.
Інформувати керівника організації 

у разі отримання незаконного

рішення чи доручення  


