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Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється

займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено

Конституцією або законами України.

Щодо можливості одночасного перебування на посаді, яка передбачає виконання

функцій держави/місцевого самоврядування, та проходження військової служби,

військової служби у складі Сил територіальної оборони Збройних Сил України у

період дії воєнного стану.
Стаття 25

Закону України

Про запобігання 

корупції

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в

обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових

кадрів. До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням,

щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Військова служба за контрактом є іншою оплачуваною діяльністю, що передбачена законом.

Стаття 9

Закону України

Про соціальний

та правовий

захист

в/сл та їх сімей

За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, 

військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову

службу за контрактом, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня 

фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі. 

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного

бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців

та членів їх сімей».

Стаття 119

Кодексу законів 

про працю України
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Щодо можливості одночасного перебування на посаді, яка передбачає виконання

функцій держави/місцевого самоврядування, та проходження військової служби,

військової служби у складі Сил територіальної оборони Збройних Сил України у

період дії воєнного стану.

ОСОБА 1 – посадова особа місцевого самоврядування.

Після введення в Україні воєнного стану ОСОБА 1 розпочала військову службу в одному з підрозділів Збройних Сил

України за контрактом.

Приклад 1

Чи порушуватиме ОСОБА 1, яка продовжує обіймати посаду особи місцевого самоврядування, заборону займатися

іншою оплачуваною діяльністю у зв’язку з проходженням військової служби??
НІ

Проходження особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»,

військової служби, військової служби у складі Сил територіальної оборони Збройних Сил України

не є порушенням обмеження, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання

корупції», оскільки можливість законного зайняття такою оплачуваною діяльністю передбачена

законом як виняток.
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Щодо можливості одночасного перебування на посаді, яка передбачає виконання

функцій держави/місцевого самоврядування, та членства в добровольчих

формуваннях територіальних громад у період дії воєнного стану.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється

займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено

Конституцією або законами України.

Стаття 25

Закону України

Про запобігання 

корупції

До складу добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які

відповідають вимогам, встановленим Положенням про добровольчі формування територіальних громад,

пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця

територіальної оборони.

Стаття 9

Закону України

Про основи 

національного 

спротиву

Членство в добровольчих формуваннях територіальної громади не є видом військової служби.

Стаття 2

Закону України 

Про військовий 

обов’язок та

військову службу

На час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці

обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи

(посади) і середнього заробітку.

Жодним нормативно-правовим актом не передбачено виплати грошового забезпечення членам

добровольчих військових формувань територіальної громади. Тобто члени добровольчих формувань

територіальної громади не отримують грошового забезпечення військовослужбовців. Стаття 119

Кодексу законів 

про працю 

України
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ОСОБА 1 – посадова особа місцевого самоврядування.

Після введення в Україні воєнного стану ОСОБА 1 стала членом добровольчого формування територіальної громади 

за контрактом.

Приклад 2

Чи порушуватиме ОСОБА 1, яка продовжує обіймати посаду особи місцевого самоврядування, заборону займатися

іншою оплачуваною діяльністю у зв’язку з участю в добровольчому формуванні територіальної громади??
НІ

Членство осіб, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», у

добровольчих формуваннях територіальних громад не призводить до порушення обмеження,

встановленого у п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», оскільки не

передбачає зайняття іншою оплачуваною діяльністю.

Щодо можливості одночасного перебування на посаді, яка передбачає виконання

функцій держави/місцевого самоврядування, та членства в добровольчих

формуваннях територіальних громад у період дії воєнного стану.
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Особливості застосування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими

видами діяльності у період дії воєнного стану.

Особливості застосування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності у

період дії воєнного стану стосуються лише окремих категорій осіб за одночасного дотримання таких

умов:

- заборона працювати за сумісництвом та/або займатись підприємництвом не поширюється на

посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до четвертої – сьомої категорій;

- вказані особи перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у простої;

- дозволяється отримувати дохід лише від юридичних осіб приватного права або фізичних осіб -

підприємців, стосовно яких відповідні посадові особи місцевого самоврядування протягом

останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття

відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;

- зайняття іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю слід припинити протягом 15 робочих

днів з дня припинення простою або закінчення відпустки.

Закон України 

від 08.07.2022 

№ 2381-ІХ Про 

внесення змін до 

Закону України

«Про запобігання

корупції» щодо

особливостей

застосування

законодавства у 

сфері

запобігання

корупції в 

умовах воєнного

стану
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