ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
начальника
Головного
управління
Держпродсложивслужби в Сумській області
№ 592-ОД від 25.09.20 і 9
ПАМ’ЯТКУ
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності і
відповідальності за порушення обмежень, встановлених Законом України
“Про запобігання корунціГ’
.
;аі ІСІ° 25 Закону України «Про запобігання корупції» та постановою
Кабінеіу Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 визначені обмеження щодо
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, зокрема передбачено, т о
особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (у тому числі державним службовцям та посадовим особам
установ,
що входять до сфери управління Держпродспожнвслужои')
заооропяється:
.
^ займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої
діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорте)
або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або
законами України.
'
2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів
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або організації, що мас на меті одержання

приоугку, (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями
с ками, паями), що належать державі чи територіальній громаді та
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Конституцією аоо законами України.
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порушення обмежень сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності
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Стаття \11л . Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності:
Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою
оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності,
медичної та суддівської практики, Інструкторської практики із спорту) або
підприємницькою діяльністю
- тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого
доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.
Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до
складу правління, Інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради
підприємства або організації, що мас на меті одержання прибутку (крім випадків,
коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що
належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи
територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії
господарської організації),
- тягне за
собою накладення штрафу від трьохсот до п ’ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого
доходу від такої діяльності.
Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яко
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,
“ тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого
доходе чи винаіороди та з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю строком на один рік.
Д исЦмлл тарна відповідальність:
ІЗ!дповідно до частини 2 статті 65 Закону України "Про запобігання
кору піди особа, яка вчинила кору п цій не правопорушення або правопорушення.
пов язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або іде
накладено на неі стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або
Місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності,
підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності V в стан о в и юмс
законом порядку,
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