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88000, пл. Пушкіна, 1, м. Ужгород 

Шановні панове! 

 
Звернутись до Вас, у такий спосіб - нас покликала ситуація з одним із членів нашого Роду, який є 

працівником Управління НБУ в Закарпатській області. Мета цього листа - не нашкодити держслужбовцю, а 

тим більше - не порушити діюче законодавство України у цій сфері.  
Натомість, нам відомо, що відповідно до ст. 16, Закону України «Про державну службу» та ст. 5, 

Закону України «Про боротьбу з корупцією», державний службовець не має права: 

 сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у 
провадженні ними підприємницької діяльності, а також в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, 

кредитів чи пільг з метою одержання за це для себе, своїх родичів або інших осіб матеріальних 

благ, послуг, пільг або інших переваг; 

 займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних 
осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому він працює, а також 

виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також 

медичної практики); 
 входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших 

виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств, 

організацій, спілок, об'єднань, що здійснюють підприємницьку діяльність; 

 відмовляти фізичним і юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими 
актами, навмисне затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію;  

 відмовляти у видачі або затримувати підготовку та видачу фізичним або юридичним особам 

передбачених законодавством довідок, посвідчень, інших документів; 
 вимагати чи приймати від фізичних і юридичних осіб подарунки, послуги чи будь-які інші 

переваги, які є чи можуть виглядати як винагорода за рішення чи дії, які належать до його 

службових обов'язків; 
 сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у проведенні 

ними зовнішньоекономічної, кредитно-банківської та іншої діяльності з метою одержання за це для 

себе, своїх родичів або інших осіб матеріальних благ, послуг, пільг чи інших переваг; 

 неправомірно втручатися, використовуючи своє службове становище, у діяльність інших органів 
чи посадових осіб з метою перешкодити виконанню ними своїх повноважень; 

 бути повіреним третіх осіб у справах органу державної влади, в якому він працює, або органів 

державної влади, підприємств, установ і організацій, діяльність яких контролює; 
 надавати незаконні переваги фізичним або юридичним особам під час підготовки і прийняття 

нормативно-правових актів чи рішень. 

  
Виходячи з вищенаведеного прошу повідомити (письмово), про суто відомчі обмеження та/або 

заборони, які діють в Національному Банку України та Управлінні в Закарпатській області, щодо участі їх 

працівників та службовців, виключно, у діяльності громадських організацій та їх виборних органах.  

 
Додатково повідомляю, що громадська організація «Наш Рід» легалізована, шляхом письмового 

повідомлення про заснування (наказ № 135/9, від 27.11.2013), Рахівським районним управлінням юстиції. 

Тобто, ГО «Наш Рід» - є суто родинною громадською організацією й не являється юридичною особою та, 
відповідно - не має права і не веде - ніякої господарської та/чи комерційної діяльності.      

 

З повагою,  

Ключівський Юрій Васильович,  
Голова громадської організації «Наш Рід» 

Ясіня-Ужгород, квітень 2014  
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