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Одним із головних факторів суспільного розвитку є довіра громадян до державних 

установ, спроможність працівників цих установ ефективно та етично виконувати свої 

посадові обов’язки. 

 

Тож сьогодні хочу нагадати про етичні правила поведінки. 

  
Правила поведінки визначені Законом України «Про запобігання корупції» — далі 

(Закон), зокрема розділом VІ (Правила етичної поведінки) та наказом ДУ «ТМО МВС 

України по Чернігівській області» від 18.09.2020 № 92-о/д, де визначені основні правила 

працівників, а саме: 

- Дотримуватись посадових або робочих інструкцій, трудового договору, 

Колективного договору, вимог антикорупційного та іншого законодавства України, 

наказів, розпоряджень керівника ТМО. 

- Толерантно і з повагою ставитися до політичних поглядів, ідеологічних та 

релігійних переконань інших осіб, а також не використовють свої повноваження в 

інтересах політичних партій та/або політиків. 

- Діяти об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-

яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи 

переконання. 

- Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати 

функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким підпорядковані, 

підзвітні або підконтрольні, а також не допускати зловживань та неефективного 

використання коштів і майна ТМО. 

- Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну 

інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, 

крім випадків, встановлених законом. 

- Незважаючи на особисті інтереси, утримуватись від виконання рішень чи 

доручень керівництва, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, 

свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним 

інтересам або суперечать законодавству. 

- Самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень 

та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.  

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник ТМО вважає 

незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам 

чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, 

він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або 

керівника ТМО. 

- Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, 

пов'язаних з діяльністю ТМО; 

- Утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити 

корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю ТМО; 

- Невідкладно інформувати Уповноваженого або керівника ТМО про випадки 

підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю ТМО; 



- Невідкладно інформувати Уповноваженого та/чи керівника ТМО про випадки 

вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками 

юридичної особи або іншими особами; 

- Невідкладно інформувати Уповноваженого та/чи керівника ТМО про 

виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. 

Крім того, стаття 42 Закону вказує на необхідність сумлінно, компетентно, вчасно, 

результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні 

обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або 

підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і 

комунальної власності. Законом заборонено розголошувати і використовувати в інший 

спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у 

зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків. 

 Також, стаття 43 Закону передбачає, що незважаючи на приватні інтереси, необхідно 

утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать 

закону. 

Працівники самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи 

доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. 

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які державний службовець, вважає 

незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам 

чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, 

він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, 

підприємства, установи, організації, в якому працює, а виборні особи — Національне 

агентство. 
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