ПАМ’ЯТКА
державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів осіб
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Пам’ятку розроблено згідно із законами України ”Про запобігання корупції”,
”Про державну службу”, ”Про місцеве самоврядування в Україні” (із змінами і
доповненнями), Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У пам’ятці дано роз’яснення щодо врегулювання конфлікту інтересів осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Рекомендовано керівникам кадрових відділів структурних підрозділів
обласної
державної
адміністрації,
апаратів
райдержадміністрацій
та
міськвиконкомів, а також державним службовцям та посадовим особам органів
місцевого самоврядування.
Метою пам’ятки є ознайомлення працівників державних органів та органів
місцевого самоврядування з ключовими положеннями Закону України ”Про
запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, який вступив в силу з
26 квітня 2015 року в частині питань щодо врегулювання конфлікту інтересів осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, відповідно до вимог статі 28 Закону України ”Про
запобігання корупції”, 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 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.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, 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.
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
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робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту
інтересів.
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.
У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів
вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу
Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про
відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у
цьому розділі Закону.
Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів,
вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за
роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та
провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави,
місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання
конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють.
Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи
та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на
об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
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.
Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
Наявність конфлікту інтересів не обов'язково призводить до фактів корупції,
однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх
передумовою. Тому законодавством передбачено низку положень щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
передбачені вимогами статті 29 цього Закону.
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.
Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, прирівняні до неї особи, у яких наявний реальний чи потенційний
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конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання
шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням
підтверджуючих 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.
Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи
участі в його прийнятті (стаття 30 цього Закону).
Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, прирівняної до неї 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.
Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, прирівняної до неї 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.
Обмеження доступу до інформації (стаття 31 цього Закону).
Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, прирівняної до неї 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
належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і
можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику
органу, підприємства, установи, організації.
Перегляд обсягу службових повноважень (стаття 32 цього Закону).
Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи
здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації
або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо
конфлікт інтересів у її діяльності 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.
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Здійснення повноважень під зовнішнім контролем (стаття 33 цього
Закону).
Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи 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.
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;
3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі
колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.
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.
Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів
(стаття 34 цього Закону).
Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, прирівняної до неї 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 особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
прирівняної до неї особи.
Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, прирівняної до неї 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.
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Особливості врегулювання конфлікту інтересів
Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності
окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування передбачені вимогами статті 35 цього Закону.
Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Президента України,
народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників
центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів
України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної
юрисдикції, голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських,
селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих
рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади
організації відповідних органів.
У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
прирівняної до неї 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 члена
колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.
У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, прирівняної до неї 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. Рішення про здійснення зовнішнього
контролю приймається відповідним колегіальним органом.
Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи
підприємств чи корпоративних прав
Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи
корпоративних прав регулюється вимогами статті 36 Закону.
Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на
посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні
права у порядку, встановленому законом.
У такому випадку особам уповноваженим на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування забороняється передавати в управління належні їм
підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.
Передача особами уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування належних їм підприємств, які за способом утворення
(заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, здійснюється шляхом
укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.
Передача особами уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування належних їм корпоративних прав здійснюється в один із
таких способів:
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1) укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької
діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими
інструментами);
2) укладення договору про управління цінними паперами, іншими
фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для
інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними
паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;
3) укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного
фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з
управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.
Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного
пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого
інституту спільного інвестування.
Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування не можуть укладати договори, зазначені у частинах другій та
третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними
паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких
осіб.
Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі
в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані
письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально
засвідченої копії укладеного договору.
Відповідальність за порушення
врегулювання конфлікту інтересів.

вимог

щодо

запобігання

та

Відповідно до статті 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
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.
Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом
року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Примітка.
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1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1,
2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність
між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими
повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних
повноважень.
{Стаття 172-7 в редакції Закону № 1700-VII від 14.10.2014}
Згідно із статтею 172-9. (Невжиття заходів щодо протидії корупції) Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою
органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної
особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти до двохсот
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Та сама дія, вчинена повторно протягом року після застосування заходів
адміністративного стягнення, тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є також особи, зазначені
в частині третій статті 17 Закону України "Про запобігання впливу корупційних
правопорушень на результати офіційних спортивних змагань".
{Стаття 172-9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1700-VII від
14.10.2014, № 743-VIII від 03.11.2015}
Необхідно зазначити, що протягом 2015 року правоохоронними органами
області складено 76 адміністративних протоколів відносно державних службовців
органів влади та місцевого самоврядування про вчинення адміністративних
корупційних правопорушень із яких 18 за порушення вимог щодо повідомлення
про конфлікт інтересів, що становить 24 відсотка.
Одночасно повідомляємо, що пам’ятка підготовлена відділом взаємодії з
правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи
облдержадміністрації має лише роз'яснювальний, тобто інформаційний характер, і
не встановлює правових норм.
Відділ взаємодії з правоохоронними органами,
запобігання і виявлення корупції
та оборонної роботи облдержадміністрації
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