
ОБМЕЖЕННЯ ПІСЛЯ 

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ПОВ'ЯЗАНОЇ З 

ВИКОРИСТАННЯМ 

ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ, 

МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 





Формами припинення 

діяльності Закон називає: 
 

 

 

 

-звільнення (державних службовців); 

 

- інше припинення діяльності  

    (депутатів місцевих рад) 



Умова: якщо особа протягом року до 

дня припинення виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

здійснювала повноваження з контролю, 

нагляду або підготовки (прийняття) 

рішення по діяльності цих осіб. 

Тривалість дії заборони: протягом року 

з дня припинення відповідної діяльності 

 

Екс-функціонерам заборонено: 

 
1)Укладати трудові  договори 

(контракти) з юридичними особами 

приватного права, або фізичними 

особами, підприємцями. 

 



Порушення обмеження 

щодо укладення 

трудового договору 

(контракту) є підставою 

для припинення 

відповідного договору. 



Екс-функціонерам заборонено: 

2) Вчиняти правочини у сфері 

підприємницької діяльності з 

юрособами приватного права або 

ФОП 

Умови та винятки, тривалість дії заборони 

(ті ж що у п.1) 



Правочини у сфері 

підприємницької 

діяльності, вчинені з 

порушенням вимог 

Закону, можуть бути 

визнані недійсними. 



Екс-функціонерам заборонено: 

3) Розголошувати або використовувати 

в інший спосіб у своїх інтересах 

інформацію, яка стала відома у зв'язку з 

виконанням службових повноважень. 

Умова: крім випадків, встановлених законом. 

Тривалість дії заборони: завжди. 



Розголошення інформації означає, 

що особа, якій інформація стала відома у 

зв'язку із службовою діяльністю, 

протиправно передає її стороннім особам, 

ознайомлює з нею таких осіб або своєю 

поведінкою створює умови, які надають 

можливість стороннім особам 

ознайомитися з відповідними 

відомостями 



Використання інформації-це 
її застосування самою особою, 

якій ця інформація стала відома, у 

господарській чи іншій діяльності 

для отримання вигоди, переваги, 

іншої користі, у т.ч. шляхом 

розповсюдження, збуту, а також 

інші дії, які особа вчиняє за 

допомогою відповідної 

інформації або користуючись 

фактом наявності в неї такої 

інформації. 



Екс-функціонерам заборонено: 

4) Представляти інтереси будь-якої 

особи у справах (у т.ч. тих, що 

розглядаються в судах) 

Умови: якщо іншою стороною є орган, підприємство, 

установа, організація де працював функціонер на момент 

припинення діяльності. 

Термін дії заборони: протягом року з дня припинення 

відповідної діяльності. 

 



Відповідно до Цивільного 

кодексу представництвом є 

правовідношення, в якому 

одна сторона (представник) 

зобов'язана або має право 

вчиняти правочин від імені 

другої сторони, яку вона 

представляє 



Дякую за увагу 



Головний спеціаліст 

сектору з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

Адамчук І.Г. 


