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виконання функцій держави», що додається.
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ПАМ’ЯТКА
щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів в діяльності 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави

І.Поняття конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів - суперечність між особистими майновими, 
немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими 
повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій 
під час виконання наданих їй службових повноважень.

11.Шляхи врегулювання конфлікту інтересів

Наказ Головного управління державної служби України ’’Про 
затвердження Загальних правил поведінки державного службовця” від

04.08.2010 № 214 ( із змінами)

Доцільно передбачити наступні способи врегулювання 
конфлікту інтересів:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 
чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 
інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 
завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження доступу особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу службових повноважень особи;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.

III. Законодавство України, яке регулює проблему конфлікту інтересів

Закон України ”Про запобігання корупції” 
від 14.10.2014 № 1700-УІІ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової 
залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення 
(участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи,



застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, 
доручень тощо, контролю за їх виконанням;

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;

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;

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;

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;

Стаття 31. Обмеження доступу до інформації

Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи до певної 
інформації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного 
структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт 
інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за 
можливості продовження належного виконання особою повноважень на 
посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з 
відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства* 
установи, організації.

Стаття 32. Перегляд обсягу службових повноважень



Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до 
неї особи здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, 
установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому 
працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний 
характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за 
можливості продовження належного виконання нею службових завдань у 
разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями 
іншого працівника.

Стаття 33. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем

1. Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до 
неї особи під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від 
виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, 
обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є 
неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або 
звільнення. •

2. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
1) перевірка працівником, визначеним керівником органу,

підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою 
завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що 
приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним 
органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, 
підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником 
органу працівника; •

3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі 
колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

3. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються
форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а 
також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за 
виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття 
рішень. *

Стаття 34. Переведення, звільнення особи у  зв’язку з наявністю
конфлікту інтересів

1. Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у 
зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів 
здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, 
організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний



характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від 
виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 
прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та 
функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, 
яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним 
якостям особи.

Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, прирівняної до неї особи.

2. Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у 
зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний 
чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не 
може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її 
згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у  
діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування

1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Президента 
України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, 
керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу 
Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та суддів 
судів загальної юрисдикції, 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.

2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у 
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу 
колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права 
брати участь у прийнятті рішення цим органом.

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, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка 
входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом 
призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи * у 
прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про 
здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним 
органом.



Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у  зв’язку з наявністю в 
особи підприємств чи корпоративних прав

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої 
статті 3 цього Закону, зобов’язані протягом ЗО днів після призначення 
(обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм 
підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті "а" пункту 
2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в 
управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів 
своєї сім’ї.

2. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті ”а" пункту 2 
частини першої статті 3 цього Закону, належних їм підприємств, які за 
способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є 
унітарним, здійснюється шляхом укладення договору управління майном із 
суб’єктом підприємницької діяльності.

3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 
частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав 
здійснюється в один із таких способів: Ф

1) укладення договору управління майном із суб’єктом 
підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та 
іншими фінансовими інструментами);

1) укладення договору про управління цінними паперами, іншими 
фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для 
інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем 
цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними 
паперами;

3) укладення договору про створення венчурного пайового 
інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з 
компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління 
активами.

Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів 
венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних 
паперів такого інституту спільного інвестування.

4. Особи, зазначені у пункті 1. підпункті ’'а" пункту 2 частини першої 
статті 3 цього Закону, не можуть укладати договори, зазначені у частинах 
другій та третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, 
торговцями цінними .паперами та компаніями з управління активами, в яких 
працюють члени сім’ї таких осіб.

5. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої 
статті 3 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін



після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав 
зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням 
нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

Закон України ”Про державну службу” 
від 10 грудня 2015 № 889-УІІІ

Стаття 32. Обмеження щодо призначення на посаду

Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка 
буде прямо підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо 
підпорядковані близькі особи.

У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог 
частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані 
повідомити про це керівника державної служби та вжити заходів до усунення 
таких обставин у 15-денний строк.

Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, 
керівник державної служби повинен вжити у місячний строк заходів до їх 
усунення. Для цього керівник державної служби може перевести державного 
службовця за його згодою на іншу рівнозначну вакантну посаду державної 
служби в цьому державному органі або дати згоду на переведення до іншого 
державного органу. У такому разі переведення державного службовця 
здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу. У разі неможливості 
переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із 
займаної посади.

У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини другої 
цієї статті, керівник державної служби несе відповідальність, встановлену 
законом.

Особи, які не повідомили керівника державної служби про обставини, 
зазначені у частині першій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену 
законом.

На державних службовців поширюються обмеження, 
передбачені Законом України "Про запобігання корупції".

Стаття 83. Підстави для припинення державної служби

1. Державна служба припиняється:
1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 

84 цього Закону);
2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби 

(стаття 85 цього Закону);
3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 

86 цього Закону);
4) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 87 цього Закону);



5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін 
(стаття 88 цього Закону);

6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної 
служби у зв’язку із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону);

7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше 
не передбачено законом;

8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України "Про 
очищення влади".

2. Зміна керівників або складу державних органів, керівників державної 
служби в державних органах та безпосередніх керівників не може бути 
підставою для припинення державним службовцем державної служби на 
займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

3. У разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 6 і 7 частини 
першої цієї статті державному службовцю виплачується вихідна допомога у 
розмірі середньої місячної заробітної плати.

Наказ Головного управління державної служби України ’Про 
затвердження Загальних правил поведінки державного службовця” від

04.08.201ОМ 214 (із змінами)

Врегулювання конфлікту інтересів *

п.3.1. Державний службовець зобов'язаний у межах своїх повноважень 
вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме суперечності 
між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої 
може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а 
також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому 
службових повноважень.

( п.3.1. у редакції наказу ГУ держслужби України від 19.07.2011 № 176)

п.3.2. Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту 
інтересів, повинні бути усунуті до того, як державний службовець буде 
призначений на посаду.

У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту 
інтересів, склалися після призначення на посаду, державний службовець 
повинен невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого 
безпосереднього керівника та терміново вжити заходів іцодо усунення таких 
обставин.

п.3.3. У разі виникнення конфлікту інтересів або за наявності підстав, 
за яких він може виникнути, державний службовець повинен дотримуватися 
цих Загальних правил.



п.3.4. Якщо державному службовцю стало відомо про наявність 
конфлікту інтересів у інших державних службовців, йому необхідно 
повідомити про це свого безпосереднього керівника.

Державний службовець, який повідомив про конфлікт інтересів свого 
безпосереднього керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може 
повідомити про це в письмовій формі керівника органу державної влади.

п.3.5. Безпосередній керівник зобов'язаний вжити всіх необхідних 
заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення 
виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, 
особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений 
законодавством.

п.3.6. У разі виникнення конфлікту інтересів у державного службовця, 
який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, ради 
тощо), такий державний службовець не повинен брати участь у прийнятті 
рішення, якщо його неучасть не впливає на повноваження цього органу.

У разі якщо неучасть державного службовця, у якого виник конфлікт 
інтересів і який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень 
цим органом призведе до втрати повноважень цим органом, участь такого 
державного службовця у прийнятті рішень має здійснюватись під контролем.

п.3.7. Державному службовцю рекомендується позбутись приватного 
інтересу, з приводу якого може виникнути конфлікт інтересів, шляхом 
відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у 
довірче управління або в будь-який інший спосіб.

п.3.8. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом 
заміщення державного службовця іншою особою та відсутності можливостей 
для його переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних 
службовців керівник органу, де працює державний службовець, або його 
заступник відповідно до розподілу повноважень у найкоротший строк, але не ’ 
більше ніж протягом одного робочого дня, приймає рішення про здійснення 
контролю за рішеннями, що приймаються цим державним службовцем.

У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та 
вимоги до державного службовця щодо прийняття рішень стосовно предмета 
конфлікту інтересів.

п.3.9. Державний службовець не пізніше наступного робочого дня з дня 
прийняття рішення про застосування контролю ознайомлюється з таким 
рішенням.

Якщо конфлікт інтересів виникає у зв'язку з діяльністю державного 
службовця у складі колегіального органу, рішення про запровадження 
контролю над таким державним службовцем надсилається усім членам 
колегіального органу.



п.3.10. Контроль здійснюється у такій формі:
- перевірка особою, визначеною керівником державного органу, змісту 
рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються державним 
службовцем або відповідним колегіальним органом з питань, пов'язаних із 
предметом конфлікту інтересів;
- розгляд справ та прийняття рішень державним службовцем у присутності 
особи, визначеної керівником державного органу.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 
”Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців” (із змінами)

Умови проведення конкурсу

7. До участі у  конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного
службовця; *
- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або 
підлеглі близьким особам;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом 
порядкуоіа визначений термін;
- в інших випадках, установлених законами.

Кодекс законів про працю України ( із змінами)

Стаття 25-1 Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в 
установі, організації

Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на 
одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими 
родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також 
батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням 
трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні 
один одному.

На підприємствах, в установах, організаціях державної форми 
власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється 
законодавством.

#

Кодекс України про адміністративні правопорушення ( із змінами)

Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт 
інтересів



Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, 
передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів -тягне за собою 
накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту 
інтересів -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж 
порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 

Примітка.
1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 

2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти 

суперечність між приватним інтересом особи та службовими чи 
представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під 
час виконання вказаних повноважень.

Використана література:

1 .Закон України ’’Про державну службу”;

2.3акон України ’’Про запобігання корупції-”;

3. Постанова КМУ ’’Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців”;

4. Наказ Головного управління державної служби України ’’Про затвердження 
Загальних правил поведінки державного службовця”;

*

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення;

6. Кодекс законів про працю України.
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