
Попередження 

про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та проходженням служби 

 

Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачено, що посадові 

особи місцевого самоврядування повинні додержуватися Конституції і законів України, інших 

нормативно-правових актів, забезпечувати відповідно до їх повноважень ефективну діяльність органів 

місцевого самоврядування, не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого 

самоврядування та держави. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на 

службу в органи місцевого самоврядування  не можуть бути прийняті особи: 

1) визнані судом недієздатними; 

2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена; 

3) які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх 

апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;  

4) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо 

підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.  

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми 

учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом 

повноважень.  

Статтею 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено, що 

посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої службові 

повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання  неправомірної вигоди або у зв’язку з 

прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі: 

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської 

діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на 

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти); 

2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи; 

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування або посадових осіб; 

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв’язку з підготовкою 

проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) 

висновків. 

Статтею 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» посадовим особам 

місцевого самоврядування забороняється: 

1) займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України; 

2) входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має 

на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями 

(частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави 

чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського 

товариства), якщо інше не передбачено Конституцією (254к/96-ВР) або законами України. 

Статтею 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено, що 

посадовим особам місцевого самоврядування забороняється безпосередньо або через інших осіб 

одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб: 

1) за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як 

безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами; 

2) якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи. 

Посадові особи місцевого самоврядування, можуть приймати дарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім вище передбачених випадків, якщо 

вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої 

на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), 

отриманих з одного джерела протягом року, — однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 

січня поточного року. 



Статтею 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено, що 

посадовим особам місцевого самоврядування не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні 

близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень 

близьким їм особам. 

Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в 

якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється брати участь у роботі колегіальних 

органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший 

спосіб впливати на прийняття такого рішення. 

Стаття 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено, що особам, 

які звільнилися з посад або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється: 

1) укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької 

діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи, 

зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи 

прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій; 

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм 

відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом; 

3) представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в 

судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про службу в органх місцевого самоврядування крім 

загальних підстав,  передбачених  Кодексом  законів  про працю України,   служба   в   органах місцевого 

самоврядування припиняється на підставі і  в  порядку,  визначених Законом України    "Про місцеве  

самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі:  

-порушення  посадовою особою місцевого самоврядування Присяги; 

 -порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування; 

-неподання відомостей або подання посадовою  особою  місцевого самоврядування неправдивих   

відомостей   щодо   її   доходів  у встановлений термін; 

-виявлення або   виникнення   обставин,    що    перешкоджають перебуванню  на  службі,  чи  

недотримання  вимог,  пов'язаних  із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;  

-досягнення посадовою    особою    місцевого    самоврядування граничного  віку  перебування  на  

службі в органах місцевого самоврядування.  

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб’єкти 

декларування, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про 

майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до 

цього Закону. 

Суб’єкти декларування, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через 

перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову 

непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік 

до 31 грудня.  

Суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію за період, не 

охоплений раніше поданими деклараціями.  

Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати 

за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік за формою і в порядку, 

визначеними Законом. 

Про встановлені Законами України «Про  службу в органах місцевого самоврядування» та 

«Про засади запобігання і протидії корупції»  обмеження, пов’язані  з прийняттям на службу в 

органи місцевого самоврядування та проходженням служби, попереджений: 

               

        “______” ______________ 20____ року              Підпис ________________________________(ПІБ) 
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