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ВСТУП
26 квітня 2015 року вступив в дію Закон України «Про запобігання
корупції» № 1700-VII (далі – Закон). Законом України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового
контролю окремих категорій посадових осіб» від 23.03.2017 року
№ 1975-VIII внесено зміни у вищезгаданий Закон.
Закон України «Про запобігання корупції» складається з XII
розділів 73 статей та Прикінцевих положень. Розділ V Закону регулює
питання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Зокрема,
це питання врегульовує конфлікти між приватними інтересами та
державними обов’язками службових осіб і порядок дій щодо їх
врегулювання.
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо запобігання та
врегулювання
конфлікту
інтересів,
затверджених
Рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017
року № 839 та з метою здійснення контролю за дотриманням вимог
законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в Головному
управлінні статистики у Закарпатській області (далі – Головне управління
статистики) розроблено Методичні рекомендації щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів (далів – методичні рекомендації),
затверджені наказом Головного управління статистики від 20.04.2018
року № 30.
У вищезазначених Методичних рекомендаціях розглянуто типові
ситуації виникнення конфлікту інтересів для кожної із вказаних «сфер
регулювання»: наводиться опис типової ситуації і рекомендації як для
державних службовців, так і для їх безпосередніх керівників щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. В окремих випадках
наводиться коментар, в якому містяться конкретні приклади типової
ситуації та інша інформація, пояснюється чому та чи інша ситуація є
конфліктом інтересів.
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I. Загальні положення про конфлікт інтересів
У Методичних рекомендаціях, відповідно до статті 1 Закону
України «Про запобігання корупції» вжито терміни у такому значенні:
близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним
побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у
частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та
обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі
особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим,
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід,
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка,
тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи
піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого
суб’єкта;
члени сім’ї – особи які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у
тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і
піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним
побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та
обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;
потенційний конфлікт інтересів - наявність в 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 повноваженнями,
що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або
на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених
повноважень;
приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес
особи, у тому числі зумовлений 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;
подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги,
послуги, нематеріальні активи, які надають та/або одержують безоплатно
або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.
В основі організації роботи щодо врегулювання конфлікту інтересів
на державній службі лежить забезпечення виконання державними
службовцями вимог, передбачених статтями 28 - 36 Закону України
«Про запобігання корупції».
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Так, статтею 28 Закону України «Про запобігання корупції»
встановлено, що особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3
цього Закону, зобов’язані вживати заходів щодо недопущення
виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів та 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.
Зазначені особи зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в
умовах реального конфлікту інтересів та вжити вичерпних заходів щодо
врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
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.
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, а саме:
1) усунути особу від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного
конфлікту інтересів;
2) застосувати заходи зовнішнього контролю за виконанням особою
відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3) обмежити доступ особи до певної інформації;
4) здійснити перегляд обсягу службових повноважень особи;
5) перевести особу на іншу посаду;
6) звільнити особу.
Однак, невжиття державним службовцем та/або його безпосереднім
керівником заходів щодо запобігання або врегулювання конфлікту
інтересів є правопорушенням, яке тягне за собою притягнення до
відповідальності у встановленому законом порядку.
Здійснення заходів щодо запобігання конфлікту інтересів може
відбуватися також за ініціативою державного службовця, і бути не
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пов’язаними з його обов’язками, встановленими антикорупційним
законодавством і законодавством про державну службу. Державні
службовці 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.
Також безпосередньому керівнику (керівнику органу) поряд із
вищезазначеними заходами необхідно використовувати механізм
спеціальних перевірок, передбачений статтями 56-58 Закону України
«Про запобігання корупції».
У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту
подання претендентом на посаду підроблених документів або
неправдивих відомостей посадова особа (орган), яка (який) здійснює
призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих
днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту
у призначенні (обранні) на посаду.
Крім цього, законодавчо врегульовано питання щодо запобігання
конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи
корпоративних прав. Статтею 36 Закону України «Про запобігання
корупції» визначено, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту
2 частини першої статті 3 цього Закону, 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.
При цьому, встановлено заборону щодо передачі належних таким
особам підприємств та корпоративних прав на користь членів своєї сім’ї.
Враховуючи вищевикладене, державним службовцям Головного
управління
статистики
пропонується
розглянути
виконання
управлінських функцій, які є найбільш поширеними в діяльності
службовців, та під час виконання яких поряд із реалізацією безпосередніх
завдань та виконанням функцій державного органу або органу влади
виникають обставини, що в подальшому можуть призвести до конфлікту
інтересів.
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Типові ситуації
виникнення конфлікту інтересів
та шляхи їх врегулювання
II. Конфлікт інтересів, пов'язаний з виконанням окремих
управлінських функцій стосовно осіб, з якими пов’язані
приватні інтереси державного службовця
Приклад
Державний службовець бере участь у здійсненні окремих
управлінських функцій та (або) в прийнятті кадрових рішень стосовно
осіб, з якими держаний службовець пов’язаний особистими, сімейними,
дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками, у тому числі такими,
що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях.
Заходи запобігання та врегулювання
Державному службовцю необхідно повідомити не пізніше
наступного робочого дня з моменту коли така особа дізналася чи повинна
була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту
інтересів, безпосереднього керівника в письмовій формі.
Безпосередньому
керівнику
рекомендується
відсторонити
державного службовця від виконання посадових обов’язків, які
передбачають безпосередню взаємодію з особами, з якими пов’язані
приватні інтереси державного службовця. Наприклад, рекомендується
тимчасово вивести державного службовця із складу конкурсної комісії,
якщо одним із кандидатів на заміщення вакантної посади державної
служби є така особа.
Коментар
Виконання державним службовцем функцій державного управління
або участь у прийнятті кадрових рішень стосовно осіб, з якими пов’язані
приватні інтереси державного службовця, є однією з найбільш явних
ситуацій виникнення конфлікту інтересів. Існує багато різновидів
подібної ситуації:
- державний службовець є членом конкурсної комісії на заміщення
вакантної посади державного органу. При цьому один із кандидатів на
вакантну посаду в цьому органі є особою, з якою пов’язані приватні
інтереси державного службовця;
- державний службовець є членом атестаційної комісії (комісії, яка
проводить службове розслідування), яка приймає рішення особи, з якою
пов’язані приватні інтереси державного службовця.

8

При цьому слід зауважити, що не будь-яке виконання функцій
державного управління щодо таких осіб створює конфлікт інтересів.
Зокрема, якщо державний службовець надає державні послуги,
отримання яких одним заявником не призводить до відмови в наданні
послуг іншим заявникам, і при цьому не наділений дискреційними
повноваженнями, які дозволяють надавати будь-кому переваги,
вірогідність виникнення конфлікту інтересів при наданні таких послуг
особам, з якою пов’язані приватні інтереси державного службовця, в
більшості випадків є незначним.

III.Конфлікт інтересів, пов’язаний з виконанням оплачуваної
роботи на умовах трудового договору або контракту особами,
з якими пов’язані приватні інтереси державного службовця
Приклад 1
Особи, з якими пов’язані приватні інтереси державного службовця,
виконують оплачувану роботу на умовах трудового договору або
контракту в установі, організації, стосовно якої державний службовець
здійснює окремі функції державного управління.
Заходи запобігання та врегулювання
У випадку, якщо на момент початку виконання окремих функцій
державного управління стосовно організації зазначені особи виконують в
ній оплачувану роботу, слід повідомити про наявність потенційного або
реального конфлікту інтересів безпосереднього керівника в письмовій
формі.
У випадку, якщо державний службовець самостійно не вжив заходів
щодо врегулювання конфлікту інтересів, то безпосередньому керівнику
рекомендується відсторонити державного службовця від виконання
посадових (службових) обов’язків стосовно організації, в якій особи, з
якими пов’язані приватні інтереси державного службовця, виконують
оплачувану роботу.
Коментар
Діючим законодавством не встановлено прямих заборон щодо
працевлаштування осіб, з якими пов’язані приватні інтереси державного
службовця. Проте, ситуація, коли зазначені особи є власниками
організації щодо якої здійснює перевірку державний службовець,
працюють в ній або працевлаштовуються в цю організацію на роботу, по
суті, схожа з ситуацією розглянутою в розділі II Методичних
рекомендацій.
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Приклад 2
Особи, з якими пов'язаний приватний інтерес державного
службовця, виконують оплачувану роботу в організації, яка надає платні
послуги іншій організації. При цьому державний службовець здійснює
стосовно останньої окремі функції державного управління.
Заходи запобігання та врегулювання
У випадку, якщо на момент початку виконання окремих функцій
державного управління стосовно організації, яка отримує платні послуги,
особи, з якими пов'язаний приватний інтерес державного службовця,
виконують оплачувану роботу в організації, що надає платні послуги, слід
повідомити про наявність реального або потенційного конфлікту інтересу
безпосереднього керівника в письмовій формі.
Безпосередньому керівнику рекомендується досконало розглянути
обставини, які вказують на можливе використання державним
службовцем своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди,
наприклад:
- платні послуги, які надаються однією організацією іншій,
пов’язані з посадовими повноваженнями державного службовця;
- організація, яка надає платні послуги, регулярно надає послуги
організаціям, стосовно яких державний службовець здійснює окремі
функції державного управління.
В разі виявлення таких фактів безпосередньому керівнику
рекомендується прийняти рішення про можливість виникнення конфлікту
інтересів і відсторонити державного службовця від виконання посадових
(службових) обов’язків щодо організації, яка отримує платні послуги.
Коментар
Під час врегулювання подібних ситуацій особливої уваги
потребують випадки, коли організація надає такі платні послуги іншій
організації, які безпосередньо пов’язані з посадовими обов’язками
державного службовця, наприклад, консультує про порядок проведення
перевірок, проводить заходи, необхідні для усунення недоліків, готує
необхідні документи для надання їх в державні органи тощо. В цьому
випадку державний службовець виконує окремі функції державного
управління стосовно організації, яка приносить чи принесла матеріальну
вигоду особам, з якими пов'язаний приватний інтерес державного
службовця.
IV.Конфлікт інтересів, пов’язаний з володінням
цінними паперами, корпоративними правами,
банківськими вкладами
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Приклад 1
Державний службовець або особи, з якими пов'язаний приватний
інтерес державного службовця, володіють цінними паперами організації,
стосовно якої державний службовець виконує окремі функції державного
управління.
Заходи запобігання та врегулювання
У випадку, якщо державний службовець володіє цінними паперами
організації, стосовно якої виконує окремі функції державного управління,
зобов’язаний повідомити безпосереднього керівника в письмовій формі
про реальний або потенційний конфлікт.
При цьому державному службовцю необхідно розглянути питання
про відчуження цих цінних паперів.
Слід зауважити, що існує проблема вибору торговця цінними
паперами, який має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та
фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними
паперами, якому державний службовець може довірити управління
цінними паперами. Окрім того, передача цінних паперів в управління не
обов’язково спричинить виключення виникнення конфлікту інтересів.
У зв’язку з цим державним службовцем може бути прийнято
рішення про добровільне відчуження цінних паперів.
У випадку коли особи, з якими пов’язаний приватний інтерес
державного службовця, володіють цінними паперами організації,
стосовно якої він виконує окремі функції державного управління,
державний
службовець зобов’язаний
повідомити безпосереднього
керівника в письмовій формі про наявність реального або потенційного
конфлікту інтересів. Безпосередньому керівнику рекомендується
відсторонити державного службовця від виконання окремих функцій
державного управління стосовно організації, цінними паперами якої
володіє державний службовець або особи, з якими пов’язаний приватний
інтерес державного службовця.
Коментар
Для державного службовця, а також осіб, з якими пов’язаний
приватний інтерес державного службовця, обмежень щодо володіння
цінними паперами, акціями, не встановлено.
Проте, відповідно до ст. 25 Закону України «Про запобігання
корупції» державним службовцям заборонено сумісництво з іншими
видами діяльності, зокрема входити до складу правління, інших
виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або
організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи
здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать
державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави
чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії
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господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією
або законами України.
Сутність вказаного обмеження полягає в тому, що особа,
уповноважена на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, отримуючи заробітну плату із бюджетних коштів, не
може займатися будь-яким іншим активним видом діяльності,
спрямованим на отримання доходу і не пов’язаним з виконанням такою
особою своїх службових обов’язків (крім зазначених у законі виключень),
що є однією з гарантій її неупередженості.
Закон робить виключення з вказаного обмеження, і вказує що воно
не поширюється на викладацьку, наукову і творчу діяльності, медичну
практику, інструкторську та суддівську практику зі спорту.
Проте, важливо розуміти, що перебування у власності у державного
службовця та/або у осіб, з якими пов’язаний приватний інтерес
державного службовця, цінних паперів організації, на діяльність якої
державний службовець може вплинути під час виконання посадових
обов’язків, може призвести до виникнення конфлікту інтересів.
Тому, відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про запобігання
корупції» державний службовець зобов’язаний передати в управління
іншій особі належні йому корпоративні права у порядку, встановленому
законом, що є заходом запобігання конфлікту інтересів.
Приклад 2
Державний службовець приймає участь в здійсненні окремих
функцій державного управління стосовно банків та кредитних
організацій, в яких сам державний службовець, особи, з якими пов’язаний
приватний інтерес державного службовця, мають вклади або взаємні
зобов’язання, пов’язані з наданням фінансових послуг (кредитні
зобов’язання, надання брокерських послуг щодо участі в організованих
торгах на ринку цінних паперів тощо.)
Заходи запобігання та врегулювання
Державному службовцю необхідно повідомити про наявність
реального або потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього
керівника.
Безпосередньому керівнику рекомендується для вжиття заходів
державним службовцем щодо врегулювання інтересу відсторонити
державного службовця від виконання посадових (службових)
повноважень стосовно банків та кредитних організацій, в яких сам
державний службовець або особи, з якими пов’язаний приватний інтерес
державного службовця, мають вклади або взаємні зобов’язання, пов’язані
з наданням фінансових послуг (кредитні зобов’язання, надання
брокерських послуг щодо участі в організованих торгах на ринку цінних
паперів та ін.).
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V.Конфлікт інтересів, пов’язаний з
отриманням подарунків та послуг
Приклад 1
Державний службовець, близькі особи державного службовця,
отримують подарунки або інші блага (безкоштовні послуги, скидки,
оплату розваг, відпочинку, транспортних видатків та ін.) від фізичних
осіб та/або організацій, стосовно яких державний службовець здійснює
або раніше здійснював окремі функції державного управління.
Заходи запобігання та врегулювання
Державному службовцю та його близьким особам рекомендується
не приймати подарунки від організацій, стосовно яких державний
службовець здійснює або раніше здійснював окремі функції державного
управління, не залежно від вартості та приводів дарування.
Безпосередньому керівнику, у випадку якщо йому стало відомо про
отримання державним службовцем подарунка від фізичних осіб та/або
організацій, стосовно яких державний службовець здійснює або раніше
здійснював окремі функції державного управління, необхідно оцінити, в
якій мірі отриманий подарунок пов'язаний з виконанням/не виконанням
посадових повноважень.
Якщо подарунок пов’язаний з виконанням посадових повноважень,
то стосовно державного службовця повинні бути застосовані заходи
дисциплінарної відповідальності, враховуючи характер скоєного
державним службовцем корупційного правопорушення, та про даний
факт необхідно проінформувати один із спеціально уповноважених
суб’єктів в сфері протидії корупції.
Якщо подарунок не пов’язаний з виконанням посадових
повноважень, то державному службовцю рекомендується вказати на те,
що отримання подарунків від зацікавлених фізичних осіб чи організацій
може нанести шкоду репутації державного органу, і тому є небажаним
незалежно від приводу дарування.
Якщо безпосередній керівник володіє інформацією про отримання
близькими особами державного службовця подарунків від фізичних осіб
та/або організацій, стосовно яких державний службовець здійснює або
раніше
здійснював
окремі
функції
державного
управління,
рекомендується:
- вказати державному службовцю, що факт отримання подарунків
призводить до конфлікту інтересів;
- запропонувати повернути подарунок або компенсувати його
вартість;
- до вжиття державним службовцем заходів щодо врегулювання
конфлікту інтересів відсторонити державного службовця від виконання
посадових (службових) повноважень стосовно фізичних осіб та
організацій, від яких було отримано подарунок.
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Коментар
Статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції» державним
службовцям встановлено заборону безпосередньо або через інших осіб
вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб
від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням діяльності,
пов’язаної із виконанням функцій держави.
Організація щодо якої державний службовець здійснює окремі
управлінські функції (контроль, нагляд тощо), або її представники
можуть здійснити спробу подарувати державному службовцю подарунки,
які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність або у
зв’язку із загальноприйнятим приводом, наприклад, з нагоди святкування
дня народження. В такій ситуації подарунок не може однозначно
рахуватися як отриманий у зв’язку із виконанням посадових (службових)
повноважень і, таким чином, виникає можливість обійти заборону
встановлену законодавством. Проте, слід враховувати, що отримання
подарунка від зацікавленої організації або фізичної особи ставить
державного службовця в ситуацію конфлікту інтересів. Отримана вигода
(подарунок) може негативно вплинути на виконання ним посадових
(службових) повноважень чи об’єктивність прийняття ним рішення.
Окрім того, такі дії можуть викликати у громадян обґрунтовані сумніви в
неупередженості державного службовця і, таким чином, можуть нанести
шкоду репутації державного органу і державній службі в цілому.
Теж саме стосується і подарунків, які отримують близькі особи
державного службовця від зацікавленої організації чи фізичної особи.
Діюче законодавство не встановлює жодних заборон щодо отримання
дарунків близькими особами державних службовців. Незважаючи на це,
слід враховувати, що в більшості випадків такі подарунки пов’язані з
бажанням обійти існуючі нормативні заборони та вплинути на дії та
рішення державного службовця.
Приклад 2
Державний службовець здійснює окремі функції державного
управління щодо фізичних осіб або організацій, які надають або надавали
платні послуги державному службовцю, або його близьким особам.
Заходи запобігання та врегулювання
Державному службовцю необхідно повідомити безпосереднього
керівника в письмовій формі про реальний або потенційний конфлікт
інтересів.
Безпосередньому керівнику необхідно оцінити, чи дійсно відносини
державного службовця з вказаними фізичними особами або організаціями
можуть призвести до необ’єктивного виконання посадових (службових)
обов’язків державним службовцем. Якщо вірогідність виникнення
конфлікту інтересів значна, рекомендується відсторонити державного
службовця від виконання посадових повноважень щодо фізичних осіб або
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організацій, які надають або надавали платні послуги державному
службовцю, або його близьким особам.
VI.Конфлікт інтересів, пов'язаний з
майновими зобов’язаннями
і судовими розглядами
Приклад 1
Державний службовець здійснює окремі функції державного
управління щодо організації, перед якою державний службовець та/або
його близькі особи мають майнові зобов’язання.
Заходи запобігання та врегулювання
В цьому випадку державному службовцю та його близьким особами
рекомендується врегулювати існуючі майнові зобов’язання (виплатити
борг, розірвати договір оренди тощо). В разі неможливості зробити це,
державному службовцю необхідно повідомити безпосереднього
керівника про особисту зацікавленість і можливість виникнення
реального або потенційного конфлікту інтересів в письмовій формі. 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.
Безпосередньому керівнику рекомендується до врегулювання
майнових зобов’язань відсторонити державного службовця від виконання
посадових повноважень щодо організації, перед якою державний
службовець та/або його близькі особи мають майнові зобов’язання.
Приклад 2
Державний службовець приймає участь у виконанні окремих
функцій державного управління щодо кредиторів організації, власниками
або працівниками яких є особи, з якими пов'язаний приватний інтерес
державного службовця.
Заходи запобігання та врегулювання
Державному службовцю необхідно повідомити безпосереднього
керівника про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів
в письмовій формі.
Безпосередньому
керівнику
рекомендується
відсторонити
державного службовця від виконання посадових (службових)
повноважень щодо кредиторів організації, власниками або працівниками
яких є особи, з якими пов'язаний приватний інтерес державного
службовця.
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Приклад 3
Державний службовець приймає участь у виконанні окремих
функцій державного управління щодо організації, яка має майнові
зобов’язання перед державним службовцем та/або особами, з якими
пов'язаний приватний інтерес державного службовця.
Заходи запобігання та врегулювання
Державному службовцю необхідно повідомити безпосереднього
керівника про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів
в письмовій формі.
Безпосередньому керівнику рекомендується до врегулювання
майнових зобов’язань відсторонити державного службовця від виконання
посадових (службових) повноважень щодо організації, яка має майнові
зобов’язання перед державним службовцем та/або особами, з якими
пов'язаний приватний інтерес державного службовця.
Приклад 4
Державний службовець та/або особи, з якими пов'язаний приватний
інтерес державного службовця, беруть участь у справі, яка розглядається
судом щодо фізичних осіб або організацій щодо яких державний
службовець здійснює окремі функції державного управління.
Заходи запобігання та врегулювання
Безпосередньому
керівнику
рекомендується
відсторонити
державного службовця від виконання посадових (службових)
повноважень щодо фізичних осіб або організацій, які перебувають у
стадії судового розгляду з державним службовцем та/або особами, з
якими пов'язаний приватний інтерес державного службовця.
VII. Конфлікт інтересів між попереднім
роботодавцем та державним службовцем
Приклад 1
Державний службовець приймає участь у виконанні окремих
функцій державного управління щодо організації, власником, керівником,
або працівником якої він був до вступу на державну службу.
Заходи запобігання та врегулювання
Державному службовцю, в разі доручення йому виконання окремих
функцій державного управління щодо організації, власником, керівником,
або працівником якої він був до вступу на державну службу,
рекомендується повідомити безпосереднього керівника в письмовій
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формі про факт попередньої роботи в цій організації та про можливість
виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів. 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.
Безпосередньому керівнику рекомендується оцінити, чи можуть
відносини державного службовця з попереднім роботодавцем вплинути
на об’єктивність виконання посадових (службових) обов’язків і призвести
до конфлікту інтересів. У випадку якщо існує велика ймовірність
виникнення
конфлікту
інтересів,
безпосередньому
керівнику
рекомендується відсторонити державного службовця від виконання
посадових (службових) обов’язків щодо попереднього роботодавця
(організації).
Коментар
Державний службовець, який поступив на державну службу з
приватного сектору, може зберегти дружні стосунки із своїми
попередніми колегами і симпатію до організації в цілому. Можлива і
протилежна ситуація, коли державний службовець з тих чи інших причин
відчуває неприязнь до попередніх колег, роботодавця, організації.
І дружні, і неприязні стосунки до організації щодо якої
здійснюється перевірка можуть завадити об’єктивному виконанню
державним службовцем його посадових обов’язків.
При цьому слід відмітити, що присутність симпатії чи антипатії
щодо попереднього роботодавця у відповідності із діючим
законодавством може вважатися як приватний інтерес, оскільки зазначені
стосунки зумовлені особистими, сімейними, дружніми чи іншими
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами.
Також слід враховувати, що відповідно до статті 41 Закону України
«Про запобігання корупції» державні службовці діють неупереджено,
незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб,
на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди
чи переконання.
Поряд з цим, статтею 28 цього Закону встановлено що, державні
службовці зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення
реального або потенційного конфлікту інтересів.
Приклад 2
Державний службовець веде переговори про працевлаштування в
разі звільнення з державної служби на роботу в організацію, відносно якої
він здійснює окремі функції державного управління.
Заходи запобігання та врегулювання
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Державному службовцю рекомендується утримуватися від ведення
переговорів про подальше працевлаштування з організаціями щодо яких
він здійснює окремі функції державного управління. При надходженні
відповідних пропозицій державному службовцю рекомендується
відмовитися від їх обговорення до моменту звільнення з державної
служби.
В разі, якщо зазначені переговори про подальше працевлаштування
почалися, державному службовцю слід повідомити безпосереднього
керівника в письмовій формі про наявність реального або потенційного
конфлікту інтересів.
Безпосередньому
керівнику рекомендується
відсторонити
державного службовця від виконання посадових (службових) обов'язків
щодо організації, з якою він веде переговори про працевлаштування в разі
звільнення з державної служби.
З працевлаштуванням колишніх державних службовців пов'язаний
цілий ряд ситуацій, які можуть спричинити конфлікт інтересів і завдати
шкоди репутації державного органу, але при цьому не можуть бути в
необхідній мірі врегульовані в рамках чинного законодавства, наприклад:
- колишній державний службовець створює власну організацію,
істотною частиною діяльності якої є взаємодія з державним органом, в
якому державний службовець раніше заміщав посаду;
- державний службовець просуває певні проекти з тим, щоб після
звільнення з державної служби займатися їх реалізацією.
VIII. Конфлікт інтересів між членом
колегіального органу та державним службовцем
Приклад
У особи, яка є членом колегіального органу, в рамках обговорення
конкретного питання з присутнім на засіданні державним службовцем,
виник реальний або потенційний конфлікт інтересів.
Заходи запобігання та врегулювання
В даному випадку особі, яка є членом колегіального органу,
необхідно відмовитись від участі в розгляді (обговоренні) такого питання,
не брати участь у підготовці документів для прийняття рішення
колегіальним органом з відповідного питання, не голосувати та не
приймати рішення по даному питанню. Члени колегіального органу не
повинні враховувати цю особу під час визначення кількості членів,
необхідних для правомочності розгляду колегіальним органом
вищезгаданого питання.
Коментар
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Відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про
запобігання корупції» державним службовцям, які входять до складу
колегіального органу, у разі виникнення у них реального чи потенційного
конфлікту інтересів, заборонено брати участь у прийнятті рішення цим
органом.
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.
Відтак, 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.
IX. Ситуації, пов’язані з явними порушеннями державним
службовцем встановлених обмежень чи заборон
Приклад 1
Державний службовець під час проведення контрольно-наглядових
заходів виявляє порушення законодавства. Державний службовець
рекомендує організації для усунення виявлених порушень скористатися
послугами конкретної компанії, власниками, керівниками або
співробітниками якої є особи, з якими пов'язаний приватний інтерес
державного службовця.
Заходи запобігання та врегулювання
Державному службовцю в разі виявлення під час контрольнонаглядових заходів порушень законодавства рекомендується діяти
неупереджено та утриматись від надання «порад» відносно того, які
організації можуть бути залучені до усунення цих порушень.
Коментар
«Поради», які надає державний службовець організації, яка
перевіряється, можуть бути по різному оформлені: вони можуть
надаватися в усній формі, в формі листів, переліки рекомендованих
організацій можуть розміщуватися на сайті відповідного державного
органу тощо. У будь-якому випадку, якщо державний службовець не
просто інформує організацію, яка перевіряється, про всі компанії, які
надають послуги в регіоні необхідні для усунення недоліків, а
виокремлює якісь конкретні компанії (організації), то подібна поведінка є
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порушенням. Незважаючи на те, що рекомендації державного службовця
можуть бути обумовленими не корисливими міркуваннями, а метою, щоб
забезпечити якісне усунення порушень, ці «поради» забезпечують
можливість отримання доходів близькими особами державного
службовця і, відповідно, призводять до особистої зацікавленості
державного службовця.
Приклад 2
Державний службовець використовує інформацію, отриману під час
виконання посадових (службових) повноважень і тимчасово недоступну
іншим особам, з метою отримання конкурентних переваг при здійсненні
комерційних операцій.
Заходи запобігання та врегулювання
Статтею 43 Закону України «Про запобігання корупції»
встановлено, що державні службовці не розголошують і не
використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію та іншу
інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з
виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків,
крім випадків, встановлених законом.
Враховуючи викладене, державному службовцю слід утриматися
від використання в особистих цілях інформації, яка стала йому відома під
час виконання посадових (службових) повноважень.
Безпосередньому керівнику стало відомо про факт можливого
використання державним службовцем інформації, отриманої під час
виконання посадових (службових) повноважень, яка тимчасово
недоступна іншим особам, для забезпечення конкурентних переваг при
здійсненні комерційних операцій, що здійснюються особами з якими
державний службовець пов'язаний приватним інтересом, рекомендується:
обмежити доступ особи до певної інформації, переглянути обсяг
службових повноважень особи, а за відсутності можливості здійснити
зазначені дії розглянути питання щодо переведення, звільнення особи.
В разі встановлення ознак адміністративного корупційного
правопорушення або ознак вчинення злочину, керівник державного
органу порушує питання щодо направлення цієї інформація до спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, якими є: органи
прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро
України (НАБУ) та Національне агентство з питань запобігання корупції
(НАЗК).
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Додаток 1
Рекомендована форма повідомлення безпосереднього керівника про
реальний/потенційний конфлікт інтересів
Керівнику_________________________
____________________________________
____________________________________
(П.І.Б. особи, яка повідомляє, посада)

____________________________________
____________________________________

Повідомлення
про реальний/потенційний конфлікт інтересів
__________________________________________________________________________
(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, суть приватного інтересу, що

__________________________________________________________________________
впливає на об’єктивність прийняття рішення, а також зазначити чи вчинялися дії та чи приймалися рішення в

__________________________________________________________________________
умовах реального конфлікту інтересів)

Додатки:
Дата

Підпис особи, яка повідомляє
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Додаток 2

Рекомендована форма повідомлення Національного агентства з питань
запобігання корупції про наявність реального/потенційного конфлікту
інтересів
1. Інформація про особу, яка повідомила про наявність реального, потенційного конфлікту
інтересів: ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Місце роботи особи: __________________________________________________________
(повне найменування органу державної влади або місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права тощо)

3. Посада, на яку призначено (обрано) особу: ______________________________________
4. Дата призначення (обрання) на посаду: _________________________________________
5. Перелік службових повноважень, під час виконання яких виник реальний чи потенційний
конфлікт інтересів: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Інформація стосовно наявності реального, потенційного конфлікту інтересів:
_______________________________________________________________________________
(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний, потенційний конфлікт інтересів, а також
_______________________________________________________________________________________________________________________
суть приватного інтересу, що впливає на об’єктивність прийняття рішення)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

7. Чи вчинялися дії та чи приймалися рішення в умовах реального конфлікту інтересів:
______________________________________________________________________
(якщо так, то вказати, які саме)
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

8. Інформація про заходи, які вжито щодо врегулювання реального чи потенційного
конфлікту інтересів:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Додаток 3

Рекомендована форма повідомлення Національного агентства з питань
запобігання корупції про передачу в управління підприємств та/або
корпоративних прав

1. Інформація про особу, яка передала в управління належні їй підприємства та/або
корпоративні права: ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер
паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)

2. Посада, на яку призначено (обрано) особу, у зв’язку з чим здійснено передачу в
управління належних їй підприємств та/або корпоративних прав: __________________
3. Дата призначення (обрання) на посаду: _________________________________________
4. Дата передачі підприємств та/або корпоративних прав в управління: _____________
5. Відомості про передані підприємства та/або корпоративні права: _________________
_______________________________________________________________________________
(найменування переданого в управління підприємства, його організаційно-правова форма, код Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України, частка у статутному (складеному) капіталі підприємства, у грошовому та відсотковому вираженні, а у випадку, якщо
це цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, відомості стосовно виду цінного папера, його емітента, дати
набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів)

6. Спосіб передачі підприємств та/або корпоративних прав в управління: ____________
_______________________________________________________________________________
7. Інформація про особу, в управління якій передано підприємства та/або корпоративні
права: ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер
паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків) особи, в управління якій передано
підприємства та/або корпоративні права або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням
коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

Додатки:__________________________________________________________________
(нотаріально засвідчена копія укладеного договору, копії наказу про призначення (рішення про обрання) на посаду
та установчих документів чи документів, що підтверджують наявність корпоративних прав)

Дата: ________________

Підпис особи, яка повідомляє: ________________

