
Алгоритм дій депутатів Черкаської обласної

ради в зв’язку з встановленням наявності

конфлікту інтересів

Дії депутата на 
пленарному 

засіданні обласної 
ради:

публічно оголосити під час пленарного засідання прізвище, ім'я, по 
батькові, подію або обставину, за яких може виникати конфлікт 

інтересів та не бере участь у прийнятті рішння

звернутися до постійної комісії з питань регламенту, місцевого 
самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав У раза 
людини до початку пленарного засідання з письмовою заявою згідно 

форми, що додається

У разі, якщо після публічного оголошення або надходження письмової заяви 
суб’єкта відповідальності про конфлікт інтересів, виявиться, що неучасть
суб’єкта відповідальності у прийнятті рішення обласної ради призведе до 

втрати правомочності пленарного засідання обласної ради, постійна комісія
обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людини повідомляє про участь 
такого суб’єкта відповідальності у прийнятті рішення під зовнішнім

контролем постійної комісії обласної ради з питань регламенту, місцевого
самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини.

Дії депутата на 
президії обласної 

ради та на засіданні 
постійній комісії

Публічно оголошує під 
час президії та не бере 

участь у голосуванні

Публічно оголошує під 
час  засідання комісії та 

не бере участь у 
голосуванні

У разі, якщо неучасть депутата у прийнятті рішень
президії чи постійною та/або тимчасовою комісією 

обласної ради призведе до втрати правомочності цієї
комісії чи президії участь такого депутата у прийнятті 

рішень здійснюється під зовнішнім контролем у 
порядку, передбаченому частинами 2, 3 статті 33 

Закону України "Про запобігання корупції"



Алгоритм дій посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчого апарату Черкаської 

обласної ради у зв’язку  з встановленням 

наявності конфлікту інтересів

 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 голову обласної ради або особу, яка виконує
його обов’язки;

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

 4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту
інтересів

 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 з питань запобігання корупції


