
 

Обмеження щодо одержання подарунків 

Статтею 23 Закону передбачено обмеження особам, зазначеним у 

пунктах 1, 2 частини 1 статті 3 Закону, щодо одержання подарунків. За 

порушення цього обмеження передбачена адміністративна відповідальність за 

статтею 1725 КУпАП. 

 При кваліфікації дій слід враховувати, що частиною 2 статті 23 Закону 

визначено, що ці суб’єкти можуть приймати подарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених 

частиною першою цієї статті, 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. Подарунком вважається грошові кошти 

або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які 

надаються (одержуються) безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної 

ринкової. 

 Слід відрізняти поняття «подарунок» та «отримання неправомірної 

вигоди (хабар)». 

 Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України від 28 липня 

2011 року до особистих подарунків належать подарунки, одержані від 

близьких осіб, давніх друзів та добрих знайомих, які дарують подарунки з 

нагоди дня народження, ювілею, загальновизнаних свят (Новий рік, 

Міжнародний жіночий день та інші) за умови, що їх дарунки не впливатимуть 

на прийняття службовцями рішень, вчинення дій або не створюватимуть 

враження, що це може впливати на їхні рішення.  

Частиною 1 статті 368 КК України передбачена кримінальна 

відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою 

особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для 

себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в 

інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в 

інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи 

службового становища. 

Законом встановлено випадки, на які не поширюється згадане правило 

щодо вартості подарунків. 

Це, зокрема, стосується: 

1) подарунків, які даруються близькими особами; 

2) подарунків, які одержуються як загальнодоступні знижки на 

товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. 



Отже, якщо узагальнити викладене, можна дійти висновку, що особам, 

стосовно яких існують спеціальні обмеження щодо одержання подарунків, 

дозволено одержувати подарунки у вигляді: 

- ділових дарунків (сувенірів) та інших проявів гостинності (запрошення 

на каву або вечерю), які широко використовуються для налагодження добрих 

ділових відношень і зміцнення робочих стосунків, але не від підлеглих та у 

грошових межах, визначених Законом, не допускаючи отримання таких 

дарунків від однієї або групи осіб на регулярній основі; 

- подарунків від близьких осіб; 

- подарунків у вигляді загальнодоступних знижок на товари, послуги. 

При цьому, за будь-яких умов отримання будь-якої із трьох перелічених 

категорій подарунків не повинно мати постійного характеру та впливати на 

об'єктивність чи неупередженість прийняття особою рішень, або на вчинення 

чи невчинення дій під час виконання нею своїх повноважень. 

Потрібно зазначити, що 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. 

 

Відповідальність за порушення обмежень щодо одержання подарунків 

За порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання 

подарунків статтею 172-5 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачено відповідальність у вигляді штрафу та 

конфіскації подарунку. У разі повторного вчинення особою зазначеного 

правопорушення протягом року після застосування адміністративного 

стягнення, передбачена відповідальність у вигляді штрафу, конфіскації 

отриманого подарунку та позбавлення права обіймати посади або займатися 

певною діяльністю строком на один рік. 

Крім того, стаття 368 Кримінального кодексу України за прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

встановлює санкцію у вигляді штрафу, арешту або позбавлення волі, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років, а також конфіскацію майна. 

 

 


