
Застосування  

правил щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів 

при прийнятті рішень 
        

Поняття «конфлікт інтересів 
 Чинний Закон України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) виділив два  види 

конфлікту 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 (абзац дев’ятий частини першої  статті 1 

Закону);  

 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. (абзац тринадцятий частини першої статті 1 Закону).  

 Тобто складовими конфлікту інтересів є приватний інтерес (будь-який майновий чи 

немайновий), службові/ представницькі повноваження (безпосередні та загальнослужбові),  

а співвідношення вказаних складових спричиняє виникнення реального або потенційного 

конфлікту інтересів. 

  

 Алгоритм дій особи у зв’язку із виникненням у неї 

конфлікту інтересів 

 Закон зобов’язує вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів.  З моменту коли посадові особи місцевого 

самоврядування, дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи 

потенційного конфлікту інтересів, вони зобов’язані повідомити  не пізніше наступного 

робочого дня безпосереднього керівника, а якщо особа перебуває в колегіальному органі –

колегіальний орган,  під час виконання повноважень, у якому виник конфлікт інтересів, 

відповідно.  

 Хоча Закон прямо не вказує форму такого повідомлення, рекомендується робити 

повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів  у письмовій формі, адже, по-

перше, це є документальним підтвердженням того, що особа дійсно повідомила про 

наявність конфлікту інтересів, а по-друге, це дає можливість керівнику детально 

проаналізувати ситуацію із тим, щоб визначитись з оптимальним способом врегулювання 

конфлікту інтересів.  

 Відповідно до положень частини другої статті 29 Закону, особи, у яких наявний 

реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його 

врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням 

документів, що підтверджують  це безпосередньому керівнику або керівнику органу, до 

повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.   

 Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону у разі існування в особи сумнівів щодо 

наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до 

територіального органу Національного агентства, який надає підтвердження про 

відсутність конфлікту інтересів (частина шоста статті 28 Закону). До утворення в 

установленому порядку територіальних органів підтвердження про відсутність конфлікту 

інтересів на звернення вказаних вище осіб надає Національне агентство.  



 Звернення до територіального органу Національного агентства  або ж Національного 

агентства не звільняє особу від обов’язків: повідомити безпосереднього керівника про 

конфлікт інтересів; не вчиняти дій і не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів.  

 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. 

Алгоритм дій керівника у зв’язку із виникненням у підлеглої 

особи конфлікту інтересів 
Найчастіше конфлікт інтересів виникає вже під час служби в органах місцевого 

самоврядування. У такому разі потрібно вжити відповідних заходів по врегулюванню даної 

ситуації і забезпеченню неупередженого виконання службових обов’язків посадовою 

особою.  

 Відповідно до частин 3, 4 статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» 

керівник повинен: 

- прийняти рішення щодо врегулювання у підлеглої особи конфлікту інтересів протягом 

двох робочих днів після отримання повідомлення;  

- повідомити підлеглу особу про прийняте рішення щодо врегулювання конфлікту 

інтересів;  

- вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у підлеглої особи.  

 

 Одночасно слід підкреслити, що поряд з обов’язком щодо врегулювання конфлікту 

інтересів, для керівника Законом встановлена заборона, прямо чи опосередковано (тобто, 

через будь-яких інших осіб, насамперед інших працівників) 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.  

  

 Стаття 29 Закону визначає, що конфлікт інтересів може бути врегульований 

самостійно працівником або ж шляхом вжиття керівником такої особи спеціальних заходів 

врегулювання, до таких заходів Закон відносить:  

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в 

його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;  

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, 

вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;  

- обмеження доступу особи до певної інформації;  

- перегляду обсягу службових повноважень особи;  

- переведення особи на іншу посаду;  

- звільнення особи. 

 

Конфлікт інтересів у членів колегіальних органів 
 У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка 

входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права 

брати участь у прийнятті рішення цим органом (частина друга статті 35 Закону).  

 При цьому слід відзначити, що словосполучення "не має права брати участь у прийнятті 

рішення" стосовно особи, у якої виник конфлікт інтересів в рамках конкретного питання, 

яке розглядається колегіальним органом, містить такі вимоги:  

- заборону особі брати участь у підготовці документів для прийняття рішення 

колегіальним органом з відповідного питання;  

- заборону враховувати особу під час визначення кількості членів, необхідних для 

правомочності розгляду колегіальним органом відповідного питання;  



- заборону на участь особи в розгляді (обговоренні) такого питання;  

- заборону на участь особи в прийнятті рішення колегіальним органом (голосуванні) по 

такому питанню.   

 У свою чергу за пунктом 2 частини першої статті 28 Закону особа,  яка перебуває на 

посаді в колегіальному органі, зобов’язана повідомляти не пізніше наступного робочого 

дня з моменту, коли дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи 

потенційного конфлікту інтересів, колегіальний орган, під час виконання повноважень у 

якому виник конфлікт інтересів.  

 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, яка входить до складу колегіального органу,  у прийнятті 

рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, така особа бере участь 

у прийнятті рішень, але це має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про 

здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом. 

 

Відповідальність 
 Відповідно до частини першої статті 172-7 глави 13-А 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. 

 

 

Головний спеціаліст з питань    

запобігання та виявлення корупції       М. Сторчак 


