
Нормативна складова

Вiдповiдно до ст. 3 Закону УкраТни "цРg 
запобiгання корупцii> (dалi -

закон), суб'ектами, на яких поширюеться дiя Закону, зокрема, е депутати

мiсцевих рад. На таких осiб поширюються обмеження щодо запобiгання та

вреryлюВаннЯ конфлiкту iHTepeciB, що визначенi ст. 28 Закону.

потенцiйний конфлiкт iHTepeciB - це наявнiсть у особи приватного

iHTepecy у сферi, в якiй вона здiйснюе свою службову чи представницьку

дiяльнiсть, Що може вплинути на обlективнiсть або неупередженiсть прийняття

нею рiшень, а також на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання вказаних

повноважень.
Приватний iHTepec - будь-який майновий чи немайновий iHTepec особи,

УТоМУчислiзУмовленийособистими,роДинниМи'дрУжнiмиЧиiншими
позаслужбовими стосунками з фiзичними чи юридичними особами,

Реальний конфлiкт iHTepeciB - суперечнiсть мiж приватним iHTepecoM

особи та Ti службовими чи представницькими повноваженнями, що впливае на

об'ективнiсть або неупередженiсть прийнятгя рiшень, а також на вчинення чи

невчинення дiй пiд час виконання вк€ваних повноважень.

Вiдповiдно до ст. 49 Закону УкраIни <Про мiсцеве самоврядування в

Украiнi>, депутат зобов'язаний брати участь у роботi сесiй ради, засiдань

постiйноi та iнших комiсiй ради, до складу яких його обрано, ,щепутат мае право

ухв€Lльного голосУ з ycix питань, якi розглядаються на сесiях ради, а також на

засiданняХ постiйноij та iнших комiсiй ради, до складу яких його обрано,

Усвiдомлюючи наявнiсть у буль-якоi особи приватного iHTepecy та можливостi

виникнення суперечно.ri *i* таким iHTepecoM i публiчними о.бов'язками,

законодавецЬ у ро.л.V Закону визначив чiткий аJIгоритм дiй у разi виявлення

конфлiкту iHTepeciB.

Щодо запобiгання та вреryлювання конфлiкry iHTepeciB у дiяльностi

депутатiв мiсцевих рад пiд час участi у засiданнях таких Рад

ч. 1 ст. 35 Закону передбачас, що особливостi вреryлювання конфлiкту

iHTepeciB, який виник У дiяльностi окремих категорiй осiб, уповноважених на

виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, в тому числi

депутатiв мiсцевих рад, визначаються законами, якi реryлюють статус

"iд.rо"iдНих 
осiб та засади органiзацii вiдповiдних органiв.

Згiдно зi ст. 59-1 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,

сiльський, селищний, мiський голова, секретар, депутат сiльськоi, селищнот,

MicbKoi ради, голова, заступник голови, депутат районноi, обласноi, районноТ у

MicTi ради бере участь у розглядi, пiдготовцi та прийняттi рiшень вiдповiдною



радоЮ за умовИ самостiЙногО публiчнОго оголОшеннЯ про конфлiкт iHTepeciB

пiд 
"u. 

засiдання ради, на якому розглядасться вiдповiдне питання.

Отже, в ситуацiТ потенцiйного чи реального конфлiкту iHTepeciB особи,

уповноваженi наъ"*о"ч"ня функчiй мiсцевого самоврядування, можуть брати

. оСоб& самостiйно заявляе про конфлiкт iHTepeciB;

r оГоЛошення про конфлiкт iHTepeciB мае бути здiйснене публiчно (про що

вноситься вiдповiдний запис до протоколу засiдання ради);
о оголошення про конфлiкт iHTepeciB здiйснюеться пiд час засiдання ради,

до початку розгляДу питанНЯ, у вирiшеннi якого с приватний iHTepec,

- Таким чином, прийняття вiдповiдних рiшень (голосування) депутатом на

засiданнi мiсцевот Ради може здiйснюватися за умови дотримання правил

вреryлювання конфлiкту iHTepeciB, передбачених ст, 59-1 Закону Украiни кПро

мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>.

Щодо запобiгання та врегулювання конфлiкry iHTepeciB пiд час

засiдань колегiальних органiв

.Щепутати мiсцевих рад здiйснюють дiяльнiсть не лише у формi участi на

пленарних засiданнях ради, а також беруть участь у роботi KoMiTeTiB, постiйних

та iнших комiсiй ради, виконавчих органiв ради, робочих груп тощо,

Згiдно з ч. 2 ст. 35 Закону, у разi виникнення реаJIьного чи потенцiйного

конфлiкту iHTepeciB в особи, уповноваженоТ на виконання функчiй держави або

мiсцевого самоврядування, прирiвняноi до неi особи, яка входить до складу

колегiалЬногО ойч"У (KoMiTeTY, KoMicii, колегii тощо), вона не мае права брати

участь у прийняттi рiшення цим органом.

при цьому варто зазначити, що словосполучення кне мае црава брати

ччасть ч прийняттi рiшення> стосовно особи, у якоi виник конфлiкт iHTepeciB у

межах конкретного питання, яке розглядаеться
TaKi вимоги:

колегiальним органом,

. заборона особi брати участь у пiдготовцi документiв для прийняття

рiшення колегiальним органом з вiдповiдного питання;' 
. заборона враховувати особУ пiд час визначення кiлькостi членiв,

необхiдних для npu"oro"HocTi розгляду колегiальним органом вiдповiдного

питання;
. заборона на участь особи в розглядi (обговореннi) такого питання;

. заборона на участь особи у прийняттi рiшення колегiальним органом

(голосуваннi) щоло такого питання.

эресiв у
мiстить



При цьому, згiдно з п.2 ч. 1 ст. 28 Закону, депутат мiсцевоi ради, який бере

участыУ роботi KoMiTeTiB, постiйних та iнших комiсiй ради, виконавчих органiв

ради, робочих груп тощо, зобов'язаний повiдомляти не пiзнiше наступного

робочого дня з моменту, коли дiзнався чи повинен був дiзнатися про наявнiсть

у нього конфлiкту iHTepeciB, вiдповiдний колегiальний орган, пiд час виконання

повноважень в якому виник конфлiкт iHTepeciB.

Про коНфлiкТ iHTepeciB депутата мiсцевоi РадИ може заявити буль-який

iнший член вiдповiдного колегiального органу або учасник засiдання, якого

безпосередньо стосусться питання, що розглядаеться. Заява про конфлiкт

iHTepeciB члена колегiального органу заноситься у протокол засiдання

колегiального органу.

Якщо
прийняттi

неучасть особи, яка входить до складу колегiального органу, у

рiшень цим органом призведе до втрати правомочностi цього органу,

така особа бере участь у прийняттi рiшень, €rле це мае здiйснюВатися пiД

зовнiшнiм контролем. Рiшення про здiйснення зовнiшнього контролю

приймаеться вiдповiдним колегiальним органом.

Загальнi вимоги щодо запобiгання та
вреryлювання конфлiкry iHTepeciB

водночас з€вначенi особи повиннi дотримуватися вимог щодо запобiгання

та вреryлювання конфлiкту iHTepeciB не лише пiд час участi у засiданнях

вiдповiдних рад та ix колегiальних органiв, але й у проuесi виконання iнших

службових та представницьких повноважень, враховуючи приписи ч. 1 ст. 28

Закону.

Вiдповiдно до п. 1,3,4 ч. 1 ст.28 Закону, особи, з€вначенi у n. |,2ч. 1 ст.3

цього Закону, в тому числi депутати мiсцевих рад, зобов'язанi вживати заходiв

щодо недопущення виникнення ре€Lльного, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB,

не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах ре€шьного конфлiкту iHTepeciB,

вжити заходiв щодо вреryлювання реztльного чи потенцiйного конфлiкry

iHTepeciB. При цьом}, вiдповiдно до п.2 ч. 1 ст. 28 Закону, депутату мiсцевоТ

Ради як особi, яка не мае безпосереднього керiвника, необхiдно повiдомити

нацiональне агентство не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли BlH

дiзнався чи повинен був дiзнатися про наявнiсть у нього конфлiкту iHTepeciB.

Зокрема, конфлiкТ iHTepeciB у депутатiв мiсцевих раД може виникати у разi
направлення депутатських звернень вiдповiдно до ст. 13 Закону Украiни <Про

статус депутатiв мiсцевих рад). У такому випадку, з метою виконання вимог

ЗаконУ щодо запобiгання та вреryлювання конфлiкту iHTepeciB, необхiдно

дотримуватиQя вищезазначених приписiв ст. 28 Закону.



Якщо Ви с депутатом мiсцевоi рали та виявили у себе реальший або

потенцiйний конфлiкг iHTepeciB, потрiбно вчинити лише два простl кроки:

Повiдомити про конфлiкт iHTepeciB один iз органiв на власний вибiр:

мiсцеву раду (якщо конфлiкт стався на пленарному засiданнi), вiдповiдну

постiйну комiсiю (якщо кЬнфлiкт стався на засiданнi KoMiciI), або ж постiйну

комiсiю Рlди з питань запобiгання корупцii чи нАзК (за буль-яких обставин),

РекоменДуемО повiдомЛяти про конфлiкт iHTepeciB безпосередньо мiсцеву

раду або .rо.iiйrу комiсiю, на засiданнi якоi Ви виявили у себе конфлiкт

irr.p..i". Таке повiдомлення краще озвучити публiчно з вимогою занести його

до протоколу засiдання, пiсля чого додатково передати головуючому

вiдповiдну письмову заяву. Хоча закон не вимагае подавати таку заяву саме в

пи.сьмовiЙ формi' письмовиЙ докуменТ допоможе пiдтвердити факт

повiдомлення про конфлiкт iHTepeciB (особливо якщо запис засiдань ради чи

KoMiciT не ведеться).

Не вчиняти дiй та не приймати рiшення в умовах реЕlльного конфлiкту

iHTepeciB - тобто не брати участь у обговореннi та взаг€Lлi не голосувати щодо

вiдповiдного питання порядку денного (aHi "за", aHi "проти", aнi "утримався"),

Конфлiкт iHTepeciB - це те, що може трапитись iз кожним. Сам факт

виникнення конфлiкту iHTepeciB не е aHi злочином, aHi правопорушенням, aHi

порушенням правил депутатськоi етики. BiH перетворюеться на

адмiнiстративне правопорушення лише тодi, коли особа не заявила про такий

конфлiкт iHTepeciB або вчинила дii пiд його впливом.

справжнi зрушення у сферi конфлiкту iHTepeciB ми зможемо побачити

лише пiсля .пой""их змiн у-прu"о.вiдомостi депутатiв мiсцевих рад. Тiльки

коли абсолютна бiльшiсть депутатiв усвiдомить свiй обов'язок заявляти про

конфлiкт iHTepeciB та утримуватись вiд пов'язаних iз ним дiй, ми отримаемо

р.*ir. мiсцеве самоврядування' де iнтереси громади завжди стоять на

першому мiсцi.

Декларування:

Стаття 45. Подання декларачiй осiб, уповноважених на виконання функчiй

держави або мiсцевого самоврядування

1. Особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктах "а" i "в" пункту 2 частини першоТ

cTaTTi з цього Закону, зобов'язанi щорiчно ло 1 квiтня подавати шляхом

заповнення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального

аГенТсТВадекларацiюособи,У'о""оuuженоiнаВиконанняфУнкцiйдержавиабо
мiсцевого .чrоffi"ання (далi - декларацiя), за минулий piK за формою, що

визначасться Нацiональним агентством,


