ДОВІДКА
стосовно 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.
1. На кого розповсюджується обмеження в Мінреінтеграції?
1) Міністр та його заступники;
2) Державні службовці всіх категорій;
3) Керівник патронатної служби;
4) Посадові особи юридичних осіб публічного права (керівники
державних підприємств, що належать до сфери управління Мінреінтеграції, їх
заступники та головні бухгалтери).
2. 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

3. Категорії подарунків

3.1. 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):
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3.2. 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 один прожитковий мінімум для працездатних осіб,
встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, (2270 грн. у
2021 році) 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 (4540 грн. у 2021 році).
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.

3.3. Дозволені подарунки.
Дозволено отримувати (ч. 2 ст. 23 Закону):

Близькими особами є (абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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);
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•
•
•

усиновлювач чи усиновлений;
опікун чи піклувальник;
особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

4. Відповідальність за порушення встановлених обмежень.
Відповідно до ст. 1725 Кодексу України про адміністративні
правопорушення:
порушення встановлених законом обмежень щодо одержання
подарунків тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого
подарунка.
Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою
цієї статті, тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого
дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю строком на один рік.

