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На Ваш лист, надісланий Національним агентством України з питань державної
служби, Національне агентство роз’яснює.
Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької,
наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської
практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено
Конституцією або законами України (п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання
корупції»).
Відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту.
Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях
освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття дошкільної,
повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих (ч. 3 ст. 3 Закону України «Про
освіту»).
Учасниками освітнього процесу є, у тому числі, здобувачі освіти (вихованці,
учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші
особи, які здобувають освіту за будьяким видом та формою здобуття освіти), які
мають право, зокрема, на забезпечення стипендіями у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України (п. 8 ч. 1 ст. 1, ст.ст. 52, 53 Закону України «Про
освіту»).
Здобувачам освіти за певними напрямами вищезазначений Закон гарантує також
забезпечення місцями в гуртожитках, харчуванням, спеціальною формою,
спортивним інвентарем, навчальним обладнанням.
З огляду на викладене у межах реалізації свого конституційного права на освіту
особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
можуть здобувати будь-який вид освіти у будь-якій формі, отримувати стипендію та
інші види забезпечення (покриття витрат на таке забезпечення), у тому числі, якщо
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джерелом фінансування стипендій та витрат є особа (фізична або юридична) —
нерезидент України.
Додатково інформуємо, що з метою надання методичної та
консультаційної допомоги Національним агентством опубліковано проєкт
Методичних рекомендацій «Щодо застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»1, які
відображають позицію Національного агентства.
Керівник
Юридичного управління

Ярослав ЛЮБЧЕНКО
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З проєктом Методичних рекомендацій можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного
агентства за посиланням https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-rozrobylo-proyekt-metodychnyh-rekomendatsijshhodo-zapobigannya-ta-vregulyuvannya-konfliktu-interesiv/ або скористатися Базою знань «Роз’яснення»
(розділ «Конфлікт інтересів») за посилання https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv/.

