
}тримання в!д виконання
.не3аконних наказ!в та розпоряджень

о}#:*"#?н:*-ж
(розпорядження), д0ручення кер!вника в|н

повинен вимагати його письмового

п!дтвердження,' п!сля 0тримання як0го

30бов'язапий вик0нати такий нака3

(розпорядження), д0ручення {кр!м явно

3лочинн0г0 нака3у (розпорядження), дорунення)'

о#йт#-'*;;н#{ж}
форм! пов[домити пр0 ньог0 кер!вни:е вищого

р!вня або орган вищ0г0 р!вня.

! раз! 0тримання для виконання нака3у

(розпорядження), доручення, як]

державний олужбовець вважас
не3ак0нними або такими, щ0 становлять 3агр03у

ох0р0нюваним 3акон0м правам, свободам чи

!нтересам 0кремих гр0мадян, юридичних ос!б,

державним або сусп!льним |нтересам, в!н

п0винен негайно в письмов|й форм! пов!домити

пр0 це кер!вника органу, в якому в!н працюе.

о}1}*[нЁ:#чг#{:
загро3у чи факти неправом|рного поширення

!нформац!} з обмеженим д0ступ0м вони повинн|

негайно пов!домити про цю ситуац!ю св0го

безпосереднього кер! вн и ка.

3а порушення правил етично1 повед!нки

державного службовця може бри
п ритя'1у::11 ::::, ,л ! нарн о1

в!дпов!дальност!

(ст ст. 64, 65 3акону }кра[ни 1_!ро державну
слщбу в!д 10.12'2015 ]ч!с 809-у||! )

(ер!вники державних орган!в, орган!в м|сцевого

самоврядування чи ]! структурних п!дрозд!л|в у

раз! виявлення чи 0тримання пов!домлвння про

порушення правил етично| повед!нки в межах

своо1 к0мпетенц!| зобов'язан! вжити заход!в щодо
припинення виявлен0г0 п0рушення, усунення
його насл!дк!в та притягнвння винних ос|б до

дисципл!нарно|в!дпов!дальност!,аувипадках
виявлення о3нак крим!нальн0г0 або
адм!н!стративног0 прав0порушення також
по!нформувати спец!ально уповноважених
суб'сго|в у сфер! протид1} корупц!1.

Ао державних служ6овц!в застосовусться
один |з таких вид|в дисципл!нарного
стягнення:
1) зауваження;

2) догана;

3) попередження пр0 неповну службову

в!дпов|дн!сть;

4) зв!льнення 3 посади дёржавно} слщби.

,

3а кожний дисципл!нарний проступок до
державного служ6овця ., може 6ути
3астосовано лише одне дисципл!нарне
стя]н0ння.
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3акон }кра!ни в1д 14.10,2014 }'!э 1700.у|
к [!ро запоб!гання корупц![>.

}!аказ Ёацдержслужби в!д 05.08.2016
],!р 158 .[|ро 3атвердження 3агальних
правил етично| повед!нки державних
слщбовц!в та посад0вих ос!б м|сцевого
сам0врядування).

1. 0сновною мет0ю д!яльност! державних
слщбовц!в та п0сад0вих ос!б м!сцевого
самоврядування о служ!ння нар0ду }кра!н1гта
територ[альн!й громад|, охорона та сприяння

реал!зац!! прав' свобод ! законних !нтерес!в
людини | громадянина.

2. [!овед!нка державних службовц!в та
п0сщ0вих ос!б м|сцевого самоврядування мае
забезпечувати дов!ру сусп!льства до
державно| слщби та служби в 0рганах
м|сцевог0 самоврядування.

3. !ержавц! 0ргани, 0ргани влади Автономно|
Республ[ки (рим, органи м!сцев0го
сам0врядування у випадку необх!дноот!

розробляють та забезпенують виконання
галу3евих кодекс!в чи стандарт!в етично]
повед!нки 1х прац|вник!в, а також !нших оо!б,

уп0вноважених на виконання функц!й держави
або м!сц0вого йм0врядування.

1.

!ержавн! службовц! п,овинн! сумл!нно,
к0мпетентно, результативн0 !

в!дпов|дально вик0нувати сво1
посад0в| обов'язки, проявляти !н!ц!ативу, а
також не д0пускати р(илення в!д прийняття

р!шень та в!дпов!дальност[ 3а сво? д!т та
р!шення.

!ержавн! службовц! та п0садов! особи
м!сцевого самоврядування п!д час
вик0нання сво11 п0сад0вих обов'язк!в

зобов'язан| неухильн0 дотримуватись
3агальнови3наних етичних н0рм повед|нки,
бути доброзичливими та вв!чливими,
д0тримуватись високо1 культури сп!лкування
(не д0пускати вик0ристання нецен3урно}
лексики, п!двищено| |нтонац!1), з поваг0ю
ставитись до прав, свобод та 3ак0нних
!нтерес!в людини ! громадянина, не проявляти
свав!лля або байдуж!оть до }хн!х правом!рних

д1й та вимог,

[ержавн! службовц! та посадов! особи
м|сцевого самоврядування мають
дбати про авторитет державно1 слщби

! слщби в 0рганах м!сцев0г0 сам0врядування,
а так0ж пр0 п03итивну репутац!ю державних
орган!в та 0рган|в м!сцевого самоврядування,

що включае д0тримання правил етикец,
зовн!шнього вигляду, забшпечення високо1

якост! роботи, вётановлен0г0 внутр!шнього
службового р0зпорядщ.

А !ержавн| олужбовц|, та посадов!

\ у ) особи м!сцевого самоврядування\--, повинн! пост!йно пол!пшувати сво|
ум!ння' знання ! навички в!дп9в!дно до
функц!й та 3авдань займано| посади'
п!двищувати св|й профес! йншй й цльтурний
р!вень, уд0оконалювати о5!ган!зац!ю
слщбово| д!яльност|'

!ержавн| службовц! тд пооадов!
особи м!сцевого самоврядування
3обов'язан! виконувати ово| пооадов!

обов'язки чесно | неупереджено, незвакаючи
на. особист| [деолог!нн!, рел!г!йн! або !нш!
погляди, не надават14 будь_яких переваг та не
виявляти прихильн!сть до 0кремих ф!зинних
чи юридичних ос!б, громадських ! рел!г!йних
орган|зац!й.

г^!ержавн! службовц! та посадов!

\ у ) особит м!сцевого сам0врядування\-_/ повинн! запоб!гат1л виникненню
конфл!кт!вуст0сунках3громадянами,
кер|вниками, к0легами та п!деглими.

гъ!ержавн! службовц! та посадов|

\ у / особи м!сцевог0 сам0врядування не
\/ ро3голошують ! не вик0ристовують

конф|денц!йну та !ншу !нформац!ю з
обмеженим доступ0м, щ0 с]ала [м в|дома у
3в'я3щ з виконанням сво!1 службових
повноважень'


