
Згідно листа Держводагентства України від 15.02.2012 № 761/7/11-12 Дніпровське 

басейнове управління водних ресурсів звертає вашу увагу на необхідність дотримання 

п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 "Про роботу за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій", відповідно 

до якого встановлено, що окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено 

працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також 

керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники 

структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за 

винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).  

Начальникам регіональних управлінь водних ресурсів терміново вжити заходів щодо 

виконання положень вищевказаної постанови та Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції». 

 

Начальник управління                                   А.Сакевич 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

про встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" обмеження 

стосовно керівників установ, які одержують заробітну плату за рахунок державного бюджету, які 

відповідно до цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави  

 1. Стаття 8 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі - Закон) 

встановлює, що особам, прирівняним до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) 

від юридичних або фізичних осіб: 1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах 

дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її 

сприяння іншими посадовими особами та органами; 2) якщо особа, яка дарує (здійснює) 

дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи. Особи, прирівняні до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, можуть приймати дарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених 

частиною першою цього пункту, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 

відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), 

одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела 

протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. 

Передбачене обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки 

(пожертви), які: 1) даруються (здійснюються) близькими особами; 2) одержуються як 

загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, 

бонуси. 2. Відповідно до статті 9 Закону особи, прирівняні до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких 

їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень 

близьким їм особам (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, 

усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним 

побутом і мають взаємні права та обов'язки з відповідною особою). Особи, прирівняні до 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 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 статті 9 Закону, 

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

п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, 

відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин 

підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає 

безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває 

у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. Особам, прирівняним до осіб, 



уповноважених на виконання функцій держави, забороняється брати участь у роботі 

колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб 

та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення. 3. Статтею 12 Закону 

встановлено, що особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, також у разі відкриття 

валютного рахунка в установі банку-нерезидента в десятиденний строк письмово 

повідомляти про це орган державної податкової служби за місцем проживання із 

зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. 4. Статтею 14 Закону 

визначено, що особи, прирівняні до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

зобов'язані: 1) уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення 

конфлікту інтересів; 2) повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність 

конфлікту інтересів. 5. Відповідно до п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 

03.04.1993 № 245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ 

і організацій" встановлено, що окрім працівників,  яким  законодавчими 

актами  заборонено  працювати  за  сумісництвом, не мають права працювати за 

сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні 

заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні 

заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). 

 


