
Рекомендації  

стосовно запобігання та врегулювання  конфлікту інтересів  

 

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило 

Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону 

України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції (далі - 

Методичні рекомендації). 

Метою Методичних рекомендацій є формування єдиного підходу до 

розуміння правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

обмежень щодо запобігання корупції як невід'ємної складової запобігання 

вчиненню корупційних правопорушень. 

Зважаючи на поширеність порушень депутатами місцевих рад вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, зокрема пов'язаних з участю у 

голосуванні стосовно рішень, в яких вони мають приватний інтерес, а також 

велику кількість звернень до Національного агентства з питань запобігання 

корупції за роз'ясненнями щодо застосування положень законодавства з 

відповідних питань, у Методичних рекомендаціях наведені ситуаційні 

приклади з їх нормативним врегулюванням. 

Особливості врегулювання конфлікту інтересів у 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 (ст. 35¹ Закону України «Про запобігання 

корупції»). 

Стаття 59¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачає особливий порядок врегулювання конфлікту інтересів під час 

їхньої участі у засіданнях відповідних рад. 

Так, для врегулювання конфлікту інтересів, який виникає у зазначених 

вище осіб під час участі у засіданні відповідної ради, потрібно (ч.ч. 1, 3 ст. 

59¹ Закону): 

 самостійно публічно повідомити про конфлікт інтересів (про що 

вноситься відповідний запис до протоколу засідання ради); 

 не брати участь у розгляді, підготовці, прийнятті рішення (у звʼязку з 

яким виник конфлікт інтересів) відповідною радою. 

Виняток: якщо неучасть зазначених осіб у прийнятті рішення призведе до 

втрати повноважності відповідної ради, особи, у яких наявний конфлікт 

інтересів, беруть участь у прийнятті такого рішення за умови публічного 

самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання (ч. 2 ст. 

59¹ Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Голова та депутати місцевої ради, у яких під час участі в пленарному 

засіданні виник конфлікт інтересів, зобов’язані не брати участь у розгляді, 



підготовці та прийнятті радою рішень, що свідчить і про їх неучасть у 

пленарному засіданні під час розгляду відповідного проекту рішення. 

Так, в окремих випадках виконання зазначеними особами вимог ч. 1 ст. 

59¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо неучасті у 

прийнятті рішення радою може мати як наслідок неповноважність сесії ради 

та неможливість прийняття нею рішень. 

У таких випадках голова та депутати місцевої ради беруть участь у 

прийнятті нею рішень лише за умови публічного самостійного повідомлення 

про конфлікт інтересів під час пленарного засідання ради (ч. 2 ст. 59¹ Закону 

«Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить 

положень щодо порядку фіксації факту участі/неучасті голови та депутатів 

місцевих рад у їхніх пленарних засіданнях, у тому числі під час підготовки, 

розгляду та прийняття проектів рішень, через які в них виникає конфлікт 

інтересів. Відповідні положення передбачені в Регламенті Черкаської 

обласної ради.  

Повний текст Методичних рекомендацій  розміщений на офіційному 

вебсайті Національного агентства за посиланням 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/konflikt-interesiv.» 


