Протягом всього життя ми зіштовхуємося
з проблемами... Чи то необхідність оформити якісь
документи, відправити дитину в садок, звернутися
за медичною допомогою. Сьогодні дати «хабар» –
значить не просто вирішити свої проблеми, але
і заощадити час, сили, нерви, зрештою, так простіше. Все менше людей зупиняє перед дачею «хабара» навіть те, що це незаконно. Більшість людей
навіть не замислюється, що корупція починається
саме з такого способу «вирішення проблем».
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Антикорупційне законодавство України замінило загальновживане поняття «хабар» на інше – «неправомірна вигода».
ЩО Ж ТАКЕ
НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА?
Закон України «Про запобігання корупції» від
14.10.2014 (далі – Закон) досить широко тлумачить зазначене поняття, визначаючи, що це – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди
нематеріального чи негрошового характеру, які
обіцяють, пропонують, надають або одержують без
законних на те підстав.
Посадова особа, якщо вона використовує своє
посадове становище з метою одержання неправомірної вигоди, є суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення, але і будь-яка інша особа, якщо вона надає неправомірну вигоду посадовій
особі, також є суб'єктом такої відповідальності.

Слід врахувати, що пропозиція або надання
службовій особі неправомірної вигоди є зло
чином, за який настає кримінальна відпові
дальність (стаття 369 Кримінального кодексу
України):
 пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення
чи невчинення службовою особою в інтересах
того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду,
чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового
становища караються штрафом від п’ятисот
до семисот п’ятдесяти неоподатковува
них мінімумів доходів громадян (від 8500 до
12750 грн.) або обмеженням волі на строк від
двох до чотирьох років, або позбавленням волі
на той самий строк, із спеціальною конфіска
цією;
 якщо ці дії вчинено повторно – позбав
ленням волі на строк від трьох до шести років
із штрафом від п’ятисот до однієї тисячі нео
податковуваних мінімумів доходів громадян
(від 8500 до 17000 грн.), з конфіскацією майна
або без такої та із спеціальною конфіскацією;
 якщо неправомірна вигода надавалася
службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою
осіб – позбавленням волі на строк від чотирьох
до восьми років з конфіскацією майна або без
такої та із спеціальною конфіскацією;

 якщо неправомірна вигода надавалася
службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою
осіб чи її учасником – позбавленням волі на строк
від п’яти до десяти років з конфіскацією майна
або без такої та із спеціальною конфіскацією.
ЩО РОБИТИ,
ЯКЩО ПОСАДОВА ОСОБА ВИМАГАЄ
НЕПРАВОМІРНУ ВИГОДУ?
Практичні поради, як діяти у такій ситуації наведені на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (http://mvs.gov.ua/mvs/
control/main/uk/publish/article/896047).
Вони зводяться до таких кроків:
1. Поводити себе вкрай обережно, ввічливо, не
допускаючи необачних висловлювань, які могли б
вимагачем трактуватися або як готовність, або як
категорична відмова надати неправомірну вигоду.
2. Уважно вислухати і точно запам'ятати поставлені умови (розміри сум, найменування товарів та характер послуг, терміни і способи їх передачі, форма комерційного підкупу, послідовність
вирішення питань).
3. Постаратися перенести питання про місце
і час передачі хабара до наступної бесіди або, якщо
це неможливо, запропонувати добре знайоме особисто Вам місце для наступної зустрічі.
4. Поцікавитися у співрозмовника про гарантії
вирішення питання у разі надавання неправомірної вигоди.
5. Не брати ініціативу у розмові на себе, дозволяйте потенційному отримувачеві неправомірної
вигоди «виговоритися», повідомити вам якомога
більше інформації.
Щоб присікти таку діяльність, необхідно звернутися з усним або письмовим повідомленням
про готування до злочину до правоохоронних
органів. При зверненні необхідно викласти суть
проблеми.

ВАРТО ЗНАТИ! Особа, яка надає допомогу
в запобіганні і протидії корупції (викривач), – особа, яка за наявності обґрунтованого переконання,
що інформація є достовірною, повідомляє про корупційне порушення іншою особою (ст. 53 Закону).
Особи, які надають допомогу в запобіганні
і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю
та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні
і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку
із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону, правоохоронними органами до них
можуть бути застосовані правові, організаційнотехнічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом
України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
Вказана особа або член її сім’ї не може бути
звільнена чи примушена до звільнення, притяг
нута до дисциплінарної відповідальності чи під
дана з боку керівника або роботодавця іншим
негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на
вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо)
або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону іншою
особою.
Викривач має право повідомити про вчинення
корупційного правопорушення свого керівника
або Національне агентство з питань запобігання
корупції.
Анонімне повідомлення розглядається, якщо
наведена інформація стосується конкретної особи,
містить конкретні фактичні дані та може бути перевірена.
Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює перевірку отриманої інформації та
за її результатами може вжити заходів щодо притягнення до відповідальності відповідного службовця,
ініціювати перед відповідним органом про притягнення до відповідальності або передати матеріали
до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, якщо в діях особи є склад злочину.

ВАРТО ЗНАТИ! В правоохоронних та інших
державних органах працюють спеціальні телефонні лінії, куди можна звернутися для повідомлення
про корупційні діяння. Зазначені телефони розміщені на офіційних-веб-сайтах установ:
 урядова «гаряча лінія»: 0-800-507-309 (з питань корупційних діянь в центральних і місцевих
органах виконавчої влади, державних і комунальних установах);
 Генеральна прокуратура України: (044) 20079-87 та «електронна пошта довіри» korrupcia.
centr@gp.gov.ua;
 прокуратура Полтавської області: (0532) 6067-88 (у робочі дні з 9 до 18 год.) та «електронна
пошта довіри» korrupcia.poltava@gp.gov.ua;
 СБУ: 0-800-501-482;
 УСБУ в Полтавській області: (0532) 56-2826 («гаряча лінія»), (0532) 51-18-38 («телефон довіри»).
 УМВС України в Полтавській області:
(0532) 56-22-33, (0532) 51-77-55; громадська приймальня: (0532) 51-74-04.

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЩО РОБИТИ,
ЯКЩО ВІД ВАС
ВИМАГАЮТЬ
НЕПРАВОМІРНУ
ВИГОДУ

ЦІКАВО! Корупція походить від латинського
слова «corrumpere» – псувати.
За даними дослідження Transparency Inter
national станом на квітень 2015 року, лідерами за
рівнем корупції в Україні були Державна фіскальна служба, Агентство земельних ресурсів і Державна автомобільна інспекція. В цілому, 57,2% опитаних вважають, що ситуація з корупцією в Україні
за останні півроку залишилася незмінною, 27,7%
відповіли, що ситуація погіршилася, 15,1% респондентів відзначають поліпшення ситуації.
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