ПАМ’ЯТКА
посадової особи місцевого самоврядування щодо врегулювання конфлікту
інтересів
1.Поняття конфлікту інтересів
Під «приватними (особистими) інтересами» слід розуміти будь-який майновий чи немайновий
інтерес особи, обумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими
стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з
членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях. Сам факт
приховування особою наявного приватного інтересу вже розцінюється, як порушення службової
дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.
Конфлікт інтересів – суперечність між приватними (особистими ) інтересами особи чи
близьких їй осіб та її службовими повноваженнями. Законодавець розрізняє потенційний та реальний
конфлікт інтересів. Потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері,
в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на
об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час
виконання зазначених повноважень.
Реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її
службовими чи представницькими повноваження, що впливає на об'єктивність чи неупередженість
прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених
повноважень. Наприклад, жінка-посадова особа бюджетної установи. Дана установа здійснює
закупівлю товарів за бюджетні кошти. Жінка є членом тендерного комітету. Під час проведення
тендерних процедур надходить заявка від учасника — приватної юридичної особи, керівником чи
співвласником якої є чоловік вказаної жінки. Вже на стадії розгляду заявки дружина має усунутися
від обговорення відповідних питань, і власне, не повинна брати участь у роботі комітету, який
працює над цією закупівлею.
2.Шляхи врегулювання конфлікту інтересів
Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 є основою антикорупційного
законодавства України. Так, ст.ст. 28-36 вказаного закону передбачено наступні способи запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів.
1.1. Посадові особи органу місцевого самоврядування (далі посадові особи) зобов’язані:
1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту
інтересів;
2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи
повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів
безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у
неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство (Національне
агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади, який реалізує
державну антикорупційну політику) чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під
час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
1.2. Посадові особи не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб
підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх
приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
1.3. Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить
звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання
повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів
приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального,
потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій
щодо врегулювання конфлікту інтересів.
1.4. Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить
звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої
йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів такої особи.
1.5. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона
зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства. Якщо
особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від
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відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено
конфлікт інтересів.
2. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
2.1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання,
вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження доступу особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу службових повноважень особи;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.
2.2. Посадові особи у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть
самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного
інтересу з наданням підтверджуючих на це документів безпосередньому керівнику або керівнику
органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади. Позбавлення
приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування. Наприклад, жінкапосадова особа бюджетної установи. Дана установа здійснює закупівлю товарів за бюджетні кошти.
Жінка є членом тендерного комітету. Під час проведення тендерних процедур надходить заявка від
учасника — приватної юридичної особи, керівником чи співвласником якої є чоловік вказаної жінки.
Вказана приватна юридична особа обов'язково повинна відмовитися від участі в тендері.
3. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його
прийнятті
3.1. Усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи
участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за
рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, у випадках, якщо
конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття
такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства,
установи, організації.
3.2. Усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи
участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення
до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу,
підприємства, установи, організації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного
структурного підрозділу, в якому працює особа.
4. Обмеження доступу до інформації
Обмеження доступу посадової особи до певної інформації здійснюється за рішенням
керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо
конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості
продовження виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості
доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику.
5. Перегляд обсягу службових повноважень.
Перегляд обсягу службових повноважень посадової особи здійснюється за рішенням
керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо
конфлікт інтересів має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також
за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і
можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.
6. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем.
6.1. Службові повноваження здійснюються посадовою особою під зовнішнім контролем у
разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до
інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу
посаду або звільнення.
6.2. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи,
організації, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи
проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом
з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;
2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею
рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;
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3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в
статусі спостерігача без права голосу.
6.3. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю,
уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із
застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій
чи прийняття рішень.
7. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів
7.1. Переведення посадової особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи
потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства,
установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може
бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та
функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми
характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи. Переведення на іншу посаду
може здійснюватися лише за згодою посадової особи.
7.2. Звільнення посадової особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів
здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний
характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на
переведення або на позбавлення приватного інтересу.
8. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності посадових осіб.
У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у посадової особи, яка
входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати
участь у прийнятті рішення цим органом. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який
інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується
питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання
колегіального органу. У разі якщо неучасть посадової особи, яка входить до складу колегіального
органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої
особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем.
9. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи
корпоративних прав
Посадові особи зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати
в управління іншій особі ( крім членів своєї сім'і ) належні їм підприємства та корпоративні права у
порядку, встановленому законом (ст. 36 Закону України “Про запобігання корупції”).
Відповідно до ст.12 Закон України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”
встановлено наступні обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого
самоврядування та проходженням служби.
Так, на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:
1) визнані судом недієздатними;
2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не
знята в установленому законом порядку;
3) які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх
апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
4) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо
підпорядковані близьким особам.
На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження,
встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми
учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади чи
органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень. Інші обмеження, пов'язані
із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами
України.
Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, а також зобов'язані подавати декларації, в порядку, встановленому
Законом України "Про запобігання корупції". Крім загальних підстав, передбачених Кодексом
законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в
порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України
”Про службу в органах місцевого самоврядування”( далі - Закон) та іншими нормативно-правовими
актами.
Так, законодавець встановив наступні підстави припинення служби в органах місцевого
самоврядування:
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1)порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої ст. 11
Закону;
2)порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5
Закону);
3)виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи
недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (ст. 12
Закону);
4)досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на
службі в органах місцевого самоврядування (ст. 18 Закону).
5)посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій
ст. 20 Закону, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають
звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в
Україні". Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено
посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.
Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого
самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад,
їх секретаріатів, крім працівників патронатної служби.
3. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого
самоврядування.
Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування,
притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом.
Зокрема, Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) встановлено
адміністративну відповідальність за правопорушення, пов'язані із корупцією.
Так, порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною
діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики,
інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю тягне за собою накладення
штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом (ст.
172-4 КупАП).
Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою
накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією такого подарунка (ст. 172-5 КупАП)..
Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(ст. 172-6 КУпАП).
Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї
реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(ст. 172-7 КУпАП).
Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах
інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, тягне за собою
накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.(ст.
172-8 КУпАП).
Слід звернути увагу, що за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних
відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання
суб’єктом декларування зазначеної декларації карається позбавленням волі на строк до двох років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
(ст. 366-1 Кримінального кодексу України).

Провідний спеціаліст юридичного відділу
Рубіжанської міської ради

А.В.Міщенко
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