Особливості застосування антикорупційного законодавства
до посадових осіб юридичних осіб публічного права
Відповідно до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі
– Закон), суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, є, зокрема, посадові особи
юридичних осіб публічного права.
Під "посадовими особами юридичних осіб публічного права" (відповідно
до підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти
працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими
повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративногосподарські функції. Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків)
відповідного працівника.
Так, адміністративно-господарські функції (обов’язки) – це обов’язки з
управління або розпорядження державним або комунальним майном. Такі
повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників відділів, служб,
управлінь та їх заступників. Організаційно-розпорядчі функції (обов’язки) – це
обов’язки щодо здійснення керівництва галуззю, трудовим колективом,
ділянкою роботи на підприємствах, в установах чи організаціях, незалежно від
форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств,
установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів
(начальники відділів та їх заступники), а також особи, які керують окремими
ділянками робіт.
При цьому, слід застосовувати вужче вищенаведені тлумачення і вважати
посадовими особами – суб’єктами декларування лише тих працівників, на яких
покладено відповідні обов’язки на постійній основі. Наприклад, наявність у
посадовій інструкції працівника (спеціаліста, головного спеціаліста тощо)
положення про те, що він може виконувати певні додаткові організаційнорозпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки на час відсутності
керівника структурного підрозділу не є достатнім для того, щоб вважати такого
працівника посадовою особою, яка є суб’єктом декларування відповідно до
Закону. У разі тимчасового виконання працівником організаційно-розпорядчих
або адміністративно-господарських обов'язків на час відсутності керівника
підрозділу у звітному періоді у нього не виникає обов'язок подати декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за цей період.
Таким чином, в Координаційному центрі та його територіальних
відділеннях посадовими особами юридичних осіб публічного права є посадові
особи від заступника начальника відділу до директора включно. На
вищевказаних осіб поширюються обмеження щодо використання службових
повноважень чи свого становища, одержання подарунків, покладені обов’язки
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передачі в управління
іншій особі належних їм підприємств та корпоративних прав.

