
Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого 

становища 

 

Працівникам та керівнику Юридичної особи забороняється: 

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та 

пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для 

себе чи інших осіб; 

2) використовувати будь-яке майно Юридичної особи чи її кошти в 

приватних інтересах; 

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну 

вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх 

посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором 

між ними та Юридичною особою; 

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які 

готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами 

Юридичної особи, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним 

законодавством; 

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників 

Юридичної особи з метою отримання будь-якої матеріальної або 

нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена 

трудовим або іншим договором між ними та Юридичною особою; 

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших 

працівників, керівника Юридичної особи до порушення вимог Закону чи 

Антикорупційної програми. 

Після звільнення або іншого припинення співробітництва з 

Юридичною особою особі забороняється розголошувати або 

використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію 

(конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх 

повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом. 

Наказом ДУ «ТМО» від 07.12.2020 р. № 120 заборонено  вимагання, 

прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних 

або фізичних осіб працівниками, керівником Юридичної особи 

(безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх 

повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями. 

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його 

одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження 

пропозиції подарунка працівники, керівник Юридичної особи зобов’язані 

невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів: 

1) відмовитися від пропозиції; 
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2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників 

Юридичної особи; 

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та 

безпосереднього керівника (за наявності) або керівника Юридичної особи. 

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або 

подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила 

неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім 

керівником чи керівником Юридичної особи. 

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або 

подарунок виявляє особа, яка є керівником Юридичної особи або 

Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або 

особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника Юридичної особи у 

разі його відсутності. 

Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені Юридичної 

особи, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, 

народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, 

фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або 

представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути 

розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з 

діяльністю Юридичної особи. 

Загальну політику Юридичної особи щодо пропозицій подарунків від 

імені Юридичної особи в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність 

визначає керівник із врахуванням вимог законодавства. 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності 

                                                                                                     Жук В.В. 


