
Додаток 1
до рішення 23 сесії ради 

восьмого скликання
 № 00 від 00..2017

Пам’ятка
про порядок  врегулювання конфлікту інтересів Миколаївським

сільським головою, секретарем, посадовими особами та депутатами
Миколаївської сільської ради, що може виникнути у зазначених осіб

під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень
Миколаївською сільською радою

1.  Особи,  яких  стосується  ця  пам’ятка  іменовані  –  суб’єкти
відповідальності

- Миколаївський сільський голова;
- секретар Миколаївської сільської ради;
- депутати Миколаївської сільської ради;
- посадові особи Миколаївської сільської ради.
2.Цю пам’ятку слід використовувати усім суб’єктам відповідальності

у разі загрози виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів
під  час  їхньої  участі  у  розгляді,  підготовці  та  прийнятті  рішень
Миколаївською сільською радою.

3.Ця пам’ятка не стосується випадків, коли суб’єкт відповідальності
постановляє  акти  самостійно  та/або  вчиняє  дії  одноособово,  а  також
випадків, коли депутат здійснює повноваження, не пов’язані із розглядом,
підготовкою або прийняттям рішень Миколаївською сільською радою.

4.Реальним  конфліктом  інтересів  є  суперечність  між  приватним
інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями,
що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на
вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

5.Потенційним конфліктом інтересів є наявність у особи приватного
інтересу у сфері,  в  якій вона виконує свої  службові  або представницькі
повноваження,  що  може  впливати  на  об’єктивність  чи  неупередженість
прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання
зазначених повноважень.

6.Приватним інтересом є будь-який майновий чи немайновий інтерес
особи,  у  тому  числі  зумовлений  особистими,  сімейними,  дружніми  чи
іншими  позаслужбовими  стосунками  з  фізичними  чи  юридичними
особами, у тому числі і  тими, що виникають у зв’язку зі членством або
діяльністю громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

7. Прямим підпорядкуванням є 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.

8.  Близькими особами є  особи,  які  спільно проживають,  пов’язані
спільним  побутом  і  мають  взаємні  права  та  обов’язки  із  суб’єктом,
зазначеним у  частині  першій  статті  3  Закону  України  «Про запобігання
корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають



характеру сімейних), у тому числі  особи, які  спіло проживають, але не
перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік,
дружина,  батько,  мати,  вітчим,  мачуха,  син,  дочка,  пасинок,  падчерка,
рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук,
правнучка,  зять,  невістка,  тесть,  теща, свекор, свекруха,  усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або
піклуванням згаданого суб’єкта.

9.Згідно  з  ч.  1  ст.  28  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»
суб’єкти відповідальності зобов’язані:

-  вживати  заходів  щодо  недопущення  виникнення  реального,
потенційного конфлікту інтересів;

- повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли
особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи
потенційного  конфлікту  інтересів  Постійну  комісію  з  питань
освіти,культури,сфери  послуг,охорони  здоров’я  та  соціального  захисту
населення,  прав  людини,законності,депутатської  діяльності  і  етики
Миколаївської  сільської  ради (далі  –  Комісія),  а  у  випадках,  коли особа
дізналася про наявність у неї  конфлікту інтересів безпосередньо під час
пленарного  засідання,  -  до  початку  розгляду  питання,  що  викликає
конфлікт інтересів по суті;

-  не  вчиняти  дій  та  не  приймати  рішень  в  умовах  реального
конфлікту інтересів;

-  вжити  заходів  щодо  врегулювання  реального  чи  потенційного
конфлікту інтересів.

10.  У  повідомлення  (заяві)  про  конфлікт  інтересів  суб’єкт
відповідальності пояснює усі обставини, що, на його думку, спричиняють
цей конфлікт. Рекомендовано використовувати  заяву встановленого зразка.
Водночас  членам  Комісії  забороняється  відмовляти  особі  у  прийнятті
заяви, зробленої  за іншою формою.

11. Якщо така заява надійшла до початку пленарного засідання ради,
Комісія має розглянути її, визначити особу, яка доповідатиме про зазначену
ситуацію на засідання ради, а також підготувати висновок щодо подальшої
участі  суб’єкта  відповідальності  у  розгляді,  підготовці  та  прийнятті
відповідного  рішення  Миколаївської  сільської  ради.  Суб’єкт
відповідальності,  який звернувся до Комісії  із відповідною інформацією,
має одержати роз’яснення з приводу своєї подальшої поведінки до початку
пленарного засідання. У випадку, коли про наявність конфлікту інтересів
суб’єкту відповідальності стало відомо під час пленарного засідання і йому
потрібна консультація щодо проголошення цієї інформації та можливості
подальшої  участі  у  голосуванні,  така  особа  має  право  звернутися  до
головуючого  на  засідання  для  проголошення  перерви.  Під  час  перерви
члени Комісії  розглядають  ситуацію та  за  наслідками її  розгляду  дають
публічні рекомендації щодо можливої участі особи у вирішенні питання,
що  спричиняє  конфлікт  інтересів.  Ці  рекомендації  приймаються
депутатами до  відома  та  заносяться  до  протоколу  пленарного  засідання
ради.

12.  Голова  Комісії  або  інша  визначена  Комісією  особа   мають
забезпечити можливість  проголошення суб’єктом відповідальності,  заява



якого  була  отримана  до  початку  пленарного  засідання,  інформації  про
наявність конфлікту інтересів безпосередньо на пленарному засіданні ради
до  моменту  розгляду  по  суті  питання,  щодо  якого  виникає  конфлікт
інтересів.

13.  Відповідно  до  ч.  1  ст.  59-1  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»  суб’єкт  відповідальності  має  право  брати
участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Миколаївської сільської
ради  за  умови  самостійного  публічного  оголошення  про  це  під  час
засідання, на якому розглядається відповідне питання. 

14.  Неповідомлення  суб’єктом  відповідальності  про  наявність
конфлікту  інтересів  у  визначений  законом  спосіб  є  правопорушенням,
пов’язаним з корупцією, та карається у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 172-
7 КУпАП.

15.  Вчинення суб’єктом відповідальності  дій   прийняття  рішень в
умовах реального конфлікту  інтересів  є  правопорушенням,  пов’язаним з
корупцією, та карається у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.


