
Стандарти та обмеження щодо прийняття подарунків у КрНУ 

(Стандарти та обмеження щодо прийняття подарунків у КрНУ розроблені 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Методичних 

рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 29.09.2018 року № 839) 

 

Відповідно до частини першої статті 23 Закону посадовим особам 

юридичних осіб публічного права забороняється безпосередньо або через 

інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм 

осіб від юридичних або фізичних осіб: якщо особа, яка дарує, перебуває в 

підпорядкуванні такої особи. При цьому не має значення сам характер 

підпорядкування: безпосередній чи опосередкований. 

Відповідно до частини другої статті 23 Закону вказаним особам 

дозволено приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням 

про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 

Закону, 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. 

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які: 

даруються близькими особами; 

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, 

загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 

Отже, особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону, 

забороняється одержувати подарунки: 

вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних 

осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово (крім подарунків, 

які даруються близькими особами чи є загальнодоступними знижками на 

товари, послуги, загальнодоступними виграшами, призами, преміями, 

бонусами); 

вартість яких, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, 

перевищує два прожиткові мінімуми, встановлених для працездатної особи на 1 

січня того року, в якому прийнято подарунки (крім подарунків, які даруються 

близькими особами чи є загальнодоступними знижками на товари, послуги, 

загальнодоступними виграшами, призами, преміями, бонусами); 

від осіб, які перебувають у підпорядкуванні, та/або у зв’язку зі 

здійсненням діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування – незалежно від вартості подарунку. 

Враховуючи наведені норми Закону вказані особи можуть отримати 

подарунка виключно у разі: 

якщо подарунок дарується близькою особою незалежно від його вартості 

(тобто від осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають 



взаємні права та обов’язки, у т.ч. осіб, які спільно проживають, але не 

перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловіка, 

дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, 

рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, 

правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, 

усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває 

під опікою або піклуванням)  

якщо подарунок дарується одноразово не близькою особою, то його 

вартість не має перевищувати один прожитковий мінімум  

для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка; 

якщо подарунки даруються неодноразово не близькою особою,  

то їх сукупна вартість не має перевищувати двох прожиткових мінімумів, 

встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято 

подарунки. 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону відомості щодо 

подарунка зазначаються в декларації лише у разі, якщо його вартість перевищує 

5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 

звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких 

подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 

5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 

звітного року. 

У разі якщо розмір отриманого з дотриманням вимог статті 23 Закону 

подарунку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для 

працездатних осіб на 1 січня відповідного року, то отримання такого подарунку 

вважається суттєвими змінами у майновому стані суб’єкта декларування. 

Враховуючи викладене, протягом 10 днів з моменту отримання такого 

подарунку має бути подана декларація про суттєві зміни в майновому стані. 

Рішення, прийняте особою, стосовно якої існують спеціальні обмеження 

щодо одержання подарунків, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи 

отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту 

інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 Закону.  

Практика службової діяльності потребує визначення та розуміння правил 

поведінки посадових осіб у ситуаціях отримання чи пропозиції отримання 

неправомірного подарунка. 

У таких випадках слід керуватися положеннями статті 24 Закону, яка 

визначає в комплексі правила, спрямовані на запобігання одержання 

неправомірної вигоди або подарунка. 

Насамперед необхідно чітко визначитись, чи належить подарунок до 

"неправомірних". Для цього варто використовувати положення щодо 

прийнятності подарунка, які вже були розглянуті вище.  

У випадку наявності в особи сумнівів щодо можливості одержання нею 

подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з 

цього питання до територіального органу Національного агентства, який надає 

відповідне роз’яснення, а до його утворення в установленому порядку – 

Національного агентства. 

У разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, 

не зважаючи на приватні інтереси, особи, на яких поширюються обмеження  



 


