
СЕМІНАР ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

За участі голови районної державної адміністрації Ганни Яцишеної, її заступника Тетяни Домчинської, керівника
апарату Катерини Бошняк та керівників структурних підрозділів 5 лютого 2021 року пройшов семінар-нарада з питань
запобігання корупції.

Зокрема, доповідачем – головним спеціалістом сектору з правової роботи апарату Ольгою Фіголь було нагадано
державним службовцям про необхідність дотримання антикорупційного законодавства та наголошено, що
неправомірна вигода - це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші
вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на
те підстав.

Особам, у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для
себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб. Зокрема, і якщо особа, яка дарує, перебуває в
підпорядкуванні такої особи.

Особи, зазначені вище, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність,
крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», 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. Передбачене обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються
близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи,
премії, бонуси.

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.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується
особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного
органу, підприємства, установи, організації.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу,
підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка
підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства,
установи, організації у разі його відсутності.

Під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та
загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і
підлеглими.











 


