
12. Обмеження спільної роботи 

близьких осіб 
12. Обмеження спільної роботи близьких осіб 

Особи, зазначені в п. 1. ч. 1 ст. 3 Закону, не можуть: 

 мати у прямому підпорядкування близьких їм осіб; 

 бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм 

особам. 

  

Пряме підпорядкування – це відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через 

вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання 

вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням. 

  

Близькі особи – члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у ч. 1 ст. 3 Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, 

пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, 

рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та 

мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або 

піклуванням зазначеного суб’єкта. 

  

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, 

зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, 

про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 

Таке повідомлення здійснюється стосовно всіх близьких осіб, які працюють в 

органі, незалежно від того, яку посаду вони обіймають, та чи призведе таке 

призначення до утворення відносин прямого підпорядкування між близькими 

особами. 

У повідомленні необхідно зазначати також про близьких осіб, які працюють в 

органі вищого (нижчого) рівня до органу, в який працевлаштовується особа, 

оскільки поняття «пряме підпорядкування» охоплює повноваження щодо 

прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, 

дисциплінарних стягнень (у тому числі участь у вирішенні таких питань) тощо. 

 

12.2. Виключення з обмеження спільної роботи близьких осіб 

Обмеження спільної роботи близьких осіб не поширюються на: 



 народних засідателів і присяжних; 

 близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з 

них статусу виборної особи; 

 осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними 

центрами), а також гірських населених пунктах. 

До сільських населених пунктів належать села  і  селища  незалежно від їх 

адміністративної підпорядкованості. 

Селища міського типу належать не до сільських, а до міських населених пунктів 

(Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 

устрою Української РСР, затверджене Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР від 12.03.1981 № 1654-Х). 

  

 

При визначенні належності до гірського населеного пункту слід керуватись 

Переліком населених пунктів, яким відповідно до Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні» надається статус гірських, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.1995 № 647. 

Зверніть увагу. Статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території 

гірського населеного пункту, надається громадянам, що постійно проживають, 

постійно працюють або навчаються на денних відділеннях навчальних закладів у 

цьому населеному пункті, про що громадянам виконавчим органом відповідної 

місцевої ради видається посвідчення встановленого зразка (ст. 5 Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів в Україні»). 

Якщо підприємство, установа, організація розташовані за межами населеного 

пункту, якому надано статус гірського, але мають філії, представництва, 

відділення, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в населених пунктах, що 

мають статус гірських, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється 

статус особи, що проживає й працює (навчається) на території населеного пункту, 

якому надано статус гірського. 



12.3. Порядок і строки дій у разі виникнення обставин 

прямого підпорядкування між близькими особами: 

 у 15-денний строк близькі особи вживають заходів щодо усунення таких обставин; 

 якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи 

або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають 

переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме 

підпорядкування; 

 у разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, 

підлягає звільненню із займаної посади. 

 

  

Зверніть увагу.При усуненні обставин прямого підпорядкування близьких осіб 

переведення може бути застосоване як до особи, яка перебуває у прямому 

підпорядкуванні, так і до особи, у якої в прямому підпорядкуванні перебуває 



близька особа. Натомість, у разі неможливості переведення, звільненню підлягає 

саме особа, яка перебуває в підпорядкуванні. 

Зверніть увагу. На посадових осіб юридичних осіб публічного права, які не 

зазначені в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, зокрема на керівників та інших посадових 

осіб державних та комунальних підприємств, установ, організацій, не 

поширюються обмеження спільної роботи близьких осіб, визначені в ст. 27 

Закону. Але на вказаних осіб поширюються вимоги щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, передбачені у ст. 28 Закону. Відносини 

прямого підпорядкування між близькими особами завжди зумовлюють 

наявність потенційного конфлікту інтересів у особи, якій підпорядковується 

його близька особа. У такому випадку слід вживати передбачених Законом 

заходів для врегулювання конфлікту інтересів. 

 

12.4. Алгоритм дій осіб, на яких одночасно поширюються 

вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів та обмеження щодо спільної роботи близьких осіб 

На осіб, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, поширюються вимоги щодо обмеження 

спільної роботи близьких осіб. Крім того, робота у підпорядкуванні близької особи 

є обставиною, за якої виникає потенційний конфлікт 

інтересів. 

У вказаній ситуації особа, в підпорядкуванні якої працює близька особа, 

зобов’язана одночасно дотримуватись вимог ст. 27 Закону щодо вжиття заходів з 

усунення обставин прямого підпорядкування та вимог ст. 28 Закону щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

При цьому слід враховувати, що час для виконання вимог ст. 28 Закону є більш 

обмеженим (повідомлення про конфлікт інтересів здійснюється не пізніше 

наступного робочого дня з моменту виявлення, а врегулювання конфлікту 

інтересів – протягом 2-х робочих днів з дня отримання повідомлення), ніж час для 

усунення обставин прямого підпорядкування близьких осіб (до 1 місяця з моменту 

виникнення обставин). 

  

  



 

На відміну від положень ст. 27 Закону, які містять імперативну заборону щодо 

спільної роботи близьких осіб, ст. 28 допускає роботу близької особи у 

підпорядкуванні за умови врегулювання конфлікту інтересів. 

Отже, для виконання вимог обох статей особа, у якої в підпорядкуванні працює 

близька особа, не пізніше наступного дня з моменту виникнення конфлікту 

інтересів має повідомити про це свого безпосереднього керівника або особу, 

уповноважену на її звільнення/ініціювання звільнення, а керівник/особа, 

уповноважена протягом 2-х днів після такого повідомлення – вжити заходів щодо 

його врегулювання. Таким чином, вимоги ст. 28 Закону буде виконано. 

Якщо як захід врегулювання конфлікту інтересів буде обрано перегляд службових 

повноважень, переведення особи на іншу посаду або звільнення, надалі буде 

відсутня потреба в застосуванні передбачених ст. 27 Закону механізмів усунення 

відносин прямого підпорядкування, оскільки такі заходи врегулювання конфлікту 

інтересів усувають відносини прямого підпорядкування. 

Якщо буде застосовано такий захід врегулювання конфлікту інтересів, як 

зовнішній контроль, виконання вимог ст. 27 Закону має продовжуватися. 



 



 

  

12.5. Питання практичного застосування положень Закону, 

якими встановлено обмеження спільної роботи близьких осіб 

Приклад 1. Головний спеціаліст і керівник органу 

Опис ситуації. Державний службовець працює на посаді головного спеціаліста в 

структурному підрозділі органу державної влади й безпосередньо 

підпорядковується керівнику відділу, в якому він працює. Керівником органу 

державної влади є рідний брат головного спеціаліста. 

Питання. Чи є це порушенням ст. 27 Закону? 

Відповідь. Так, це порушення ст. 27 Закону. 

Нормативне регулювання: 

 на державних службовців поширюються обмеження спільної роботи близьких 

осіб. Вони не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути 

прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам 

(ст. 27 Закону). Особи, які претендують на зайняття посад, зобов’язані повідомити 



керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому 

органі близьких їм осіб. 

Враховуючи визначення поняття «пряме підпорядкування», відносини прямого 

підпорядкування існують не тільки між працівником та його безпосереднім 

керівником, а також між працівником та будь-яким його керівником, який має 

повноваження вирішувати питання (брати участь у вирішенні) прийняття на 

роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, 

надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням. 

Головний спеціаліст відділу, який працює в структурному підрозділі органу 

державної влади, перебуває у прямому підпорядкуванні як у керівника відділу 

(свого безпосереднього керівника), так і у керівника органу державної влади, 

тобто свого рідного брата, який є близькою особою в розумінні ст. 1 Закону. 

В описаній ситуації між головним спеціалістом та керівником органу, які є 

близькими особами, існують відносини прямого підпорядкування, що, враховуючи 

вимоги ст. 27 Закону, заборонено. 

Приклад 2. Начальник районного управління освіти та директор школи 

Опис ситуації. Чоловік працює на посаді начальника районного управління 

освіти, а дружина є директором однієї зі шкіл цього району. Школа 

підпорядкована цьому управлінню освіти. 

Питання. Чи поширюється на таких осіб обмеження щодо спільної роботи 

близьких осіб, визначене у ст. 27 Закону, враховуючи те, що вони працюють не в 

одному органі (закладі)? 

Відповідь. Так, поширюється. 

Для встановлення наявності відносин прямого підпорядкування визначальним є 

наявність у начальника районного управління освіти (чоловіка) повноважень 

вирішувати питання (брати участь у вирішенні питань) прийняття на роботу, 

звільнення з роботи директора школи (дружини), застосування до неї заохочень, 

дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням. 

Важливо. Хоча в цьому випадку на директора школи (дружину) не поширюються 

вимоги ст. 27 Закону, разом з тим під відповідну заборону підпадає начальник 

районного управління освіти (її чоловік), отже, має бути вирішено питання щодо 

усунення прямого підпорядкування. 

Приклад 3. Юридична та фактична адреси юридичної особи 



Опис ситуації. Державне підприємство-роботодавець має зареєстровану 

юридичну адресу у місті, а фактичне місце роботи особи на цьому підприємстві 

розташоване у сільському населеному пункті. 

Питання. Чи застосовуються вимоги ст. 27 Закону щодо обмеження спільної 

роботи близьких осіб у такому випадку? 

Відповідь. Ні, не застосовуються. 

Обмеження спільної роботи близьких осіб не поширюються на осіб, які працюють 

у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами). У цьому 

випадку слід враховувати не юридичну адресу підприємства роботодавця, а місце 

фактичної роботи відповідної особи, що розташоване у сільському населеному 

пункті. 

Важливо. Незважаючи на те, що відповідні особи не підпадають під дію 

обмеження щодо спільної роботи близьких осіб, визначеного у ст. 27 Закону, на 

особу, яка має у підпорядкуванні близьку особу, поширюються вимоги ст. 28 

Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Приклад 4. В.о. керівника структурного підрозділу та головний спеціаліст 

Опис ситуації. На особу, яка працює на посаді одного з керівників відділів 

самостійного структурного підрозділу, поклали виконання обов’язків керівника 

цього самостійного структурного підрозділу. На посаді головного спеціаліста 

іншого відділу цього самого структурного підрозділу працює її близька особа. 

Питання. Чи поширюватимуться на вказаних осіб передбачені у ст. 27 Закону 

обмеження спільної роботи близьких осіб? 

Відповідь. Залежить від підстави покладення виконання обов’язків (за вакантною 

посадою чи у разі тимчасового заміщення). 

Нормативне регулювання: 

 з метою уникнення під час правозастосування ст. 27 Закону колізій і двозначності, 

що виникають через відсутність на рівні закону понять «виконувач обов’язків» 

(в.о.), «тимчасово виконуючий обов’язки» (т.в.о.), необхідно визначити сфери 

застосування обмеження спільної роботи близьких осіб в умовах прямого 

підпорядкування; 

 умовно осіб, які тимчасово виконують обов’язки на посаді, можна поділити на тих, 

що призначені для виконання обов’язків за вакантною посадою, і таких, які 

виконують обов’язки для заміщення тимчасово відсутнього працівника; 



 так, призначення працівника виконувачем обов’язків на вакантну посаду не 

вважається тимчасовим заміщенням, оскільки таке призначення, по суті, є 

переведенням на іншу постійну роботу за погодженням між сторонами трудового 

договору, особа, призначена виконувачем обов’язків за вакантною посадою, 

відповідно до ст. 27 Закону не може мати у прямому підпорядкуванні близьких 

осіб; 

 у разі виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника (відпустка, 

відрядження, тимчасова непрацездатність, підвищення кваліфікації тощо) 

заміщення вважається тимчасовим. Воно виникає у зв’язку із виробничою 

необхідністю або може бути пов’язане з розпорядчими функціями, з правом 

підпису відповідних документів. У контексті такого тимчасового заміщення особи, 

які його здійснюють, не підпадають під дію обмеження спільної роботи близьких 

осіб, встановленого у ч. 1 ст. 27 Закону. 

Водночас підпорядкування, яке виникає при виконанні обов’язків тимчасово 

відсутнього керівника, посада якого не є вакантною, хоча і є прямим та не створює 

підстав для поширення обмеження спільної роботи близьких осіб, проте такі особи 

зобов’язані дотримуватися вимог ст. 28 Закону щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Приклад 5. Начальник відділу міської ради та міський голова 

Опис ситуації. Особу призначили на посаду начальника відділу освіти міської 

ради. Водночас на посаді міського голови працює її двоюрідний брат. Вказані 

особи вважають, що їм можна працювати разом, оскільки у ст. 27 Закону 

передбачено, що її вимоги щодо заборони роботи у прямому підпорядкуванні 

близьких осіб не поширюються на осіб, якщо вони прямо підпорядковані один 

одному у зв’язку з набуттям одним із них статусу виборної особи. 

Питання. Чи можна вказаним особам працювати разом у такому випадку? 

Відповідь. Ні, не можна. 

Нормативне регулювання: 

 посадові особи місцевого самоврядування не можуть мати у прямому 

підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з 

виконанням повноважень близьким їм особам 

(ч. 1 ст. 27 Закону); 



 водночас у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 27 Закону міститься виняток. Обмеження спільної 

роботи близьких осіб не поширюється на близьких осіб, які прямо підпорядковані 

одна одній у зв’язку з набуттям однією з них статусу виборної особи. 

Ключовою ознакою цього винятку є момент набуття однією з близьких осіб 

статусу виборної особи, з яким пов’язано виникнення обмежень роботи близьких 

осіб, які прямо підпорядковані одна одній. Так, у разі обрання однієї з близьких 

осіб на виборну керівну посаду, в той час як інша близька особа вже працює на 

іншій невиборній посаді в цьому самому органі, на них не поширюються 

обмеження роботи близьких осіб, які зазначені у ч. 1 ст. 27 Закону. Водночас у 

разі, якщо після набуття однією з близьких осіб статусу виборної особи, інша 

близька особа претендує на посаду в цьому самому органі, на них поширюється 

обмеження роботи близьких осіб, оскільки статус виборної особи набуто до 

призначення близької особи на посаду. 

В описаній ситуації на зазначених осіб поширюються вимоги ст. 27 Закону, 

оскільки особу призначили на посаду начальника відділу освіти міської ради після 

того, як її двоюрідного брата було обрано міським головою. 
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