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Порядок запобiгання та'вреryлювання конфлiкry iHTepeciB
в дiяльностi Щнiпровського нацiонального унiверситеry

iMeHi Олеся Гончара

I. Загальнi полоэlсення

1. Порялок запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB

ffнiпровському нацiональному унiверситетi iMeHi Олеся Гончара (далi
Порядок) визнача€ правовi та органiзацiйнi засади функчiонування системи
запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB в Щнiпровському
нацiональному унiверситетi iMeHi Олеся Гончара (далi ДНУ) та його
структурних пiдроздiлах, змiст та порядок застOсування антикорупцiйних
механiзмiв, правила щодо усуненшI та вреryлюваннrt конфлiкry iHTepeciB.

2. Порядок розроблений вiдповiдно до Закону Украiни кПро запобiгання
корупцiТu (далi - Закон), Антикорупцiйноi програми ДНУ та поширюе свою дiю
на керiвництво ДНУ та його структурних пiдроздiлiв, членiв колегiальних
органiв.

3. Термiни, якi вживаються у Порялку:

3.1. Реальний конфлiкт iHTepeciB суперечнiсть мiж приватним
iHTepecoM особи та ii службовими чи представницькими повноваженнями, що
впливае на об'ективнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, або на
вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання зЕ}значених повноважень.

3.2. Потенцiйний конфлiкт iHTepeciB - наявнiсть у особи приватного
iHTepecy у сферi, в якiй вона виконуе своi службовi чи представницькi
повноваження, що може вплинути на обОективнiсть чи неупередженiсть
прийняття нею рiшень, або на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання
зщначених повнов€Dкень.

3.3. Приватний iHTepec - буль-який майновий чи немайновий iHTepec

особи, у тому числi зумовлений особистими, сiмейними, дружнiми чи iншими
позаслужбовими стосунками з фiзичними чи юридичними особами, у ToIvry

числi Ti, що виникають у зв'язку з членством або дiяльнiстю у громадських,
полiтичних, релiгiйних чи iнших органiзацiях.



3.4. Майновий iHTepec - iHTepec щодо збереження або збiльшення
обсяry, якостi нерухомого та рухомого майна особи чи близьких iй осiб.

3.5. Немайновий iHTepec iHTepec, спрямований на задоволення
особистих фiзичних (бiологiчних), мор€шьних, культурних, соцiальних чи
iнших нематерi€ulьних потреб.

3.6. Близькi особи * члени сiм'i суб'скта, на якого поширю€ться дiя
цього Порядку, а також чоловiк, дружина, батькоо мати, вiтчим, мач)д(а, син,
дочка, пасинок, падчерка, рiдний та двоюрiдний брати, рiдна та двоюрiдна
сестри, рiлний брат та сестра дружини (чоловiка), племiннико племiнниця,

рiдний дядько, рiдна TiTKa, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, вн}п{ка, правнук,
правнучка, зять, HeBicTKa, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати
дружини (чоловiка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опiкун чи
пiклувальник, особа, яка перебувас пiд опiкою або пiклуванням зztзначеного
суб'екта.

3.7. Пряме пiдпорядкування - вiдносини прямоi органiзацiйноi або
правовоI залежностi пiдлеглоТ особи вiд ii керiвника, у тому числi через
вирiшення (участь у вирiшеннi) питань прийняття на роботу, звiльнення з

роботи, застосування заохочень, дисциплiнарних стягнень, надання вказiвок,
дорr{ень тощо, контролю за ik виконанням.

3.8. Колегiальний орган - це тимчасовий або постiйно дiючий орган,
створений вiдповiдно до та у порядку, визначеному законодавством, який
приймае рiшення через колективне обговорення, узгодження i голосування.

4. Наявнiсть буль-якого конфлiкry iHTepeciB не обов'язково призводить
до фактiв корупцiТ, однак icToTHo пiдвищус ризик вчинення корупчiйних дiянь
та е по cyTi Тх передумовою.

Конфлiкт iHTepeciB може мати мiсце не лише тодi, коли зазначена
суперечнiсть вже фактично вплинула на об'ективнiсть або неупередженiсть
прийняття рiшень (вчинення або невчинення дiй), а i тодi, коJIи вона потенцiйно
може вплинути на них.

5. Питання не зазначенi в цьому Порядку, реryлюються згiдно чинного
законодавства УкраiЪи.

IL Запобiгання та вреryлювання конфлiкry irrTepeciB
1. З метою запобiгання конфлiкту iHTepeciB особио зазначенi у .r. 2

розлiлу I Порядку (далi Особи), зобов'язанi дотримуватися правил
запобiгання та вреryлювання конфлiкту iHTepeciB, передбачених Законом
Украiни кПро запобiгання корупцii>.

2. особи зобов'язанi:

2.|. Вживати заходiв щодо недопущення виникнення ре€tпьного чи
гrотенцiйного конфлiкту iHTepeciB ;

2.2. Повiдомляти не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли
особа дiзналася чи повийна була дiзнатися про наявнiсть у неТ реального чи



потенцiйного конфлiкту iHTepeciB безпосереднього керiвника, ректора ДНУ(далi Ректор) та уповноваженого з антикорупuiйноТ дiяльностi (далi
Уповноважений);

2.3. Не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах реыIьного
конфлiкту iHTepeciB;

2.4. Вжити заходiв щодо вреryлювання реЕlJIьного чи потенцiйного
конфлiкту iHTepeciB.

3. Особи не можуть прямо чи опосередковано спонукати у буль-який
спосiб пiдлеглих до прийняття рiшень, вчинення дiй або бездiяльностi всупереч
чинному законодавству на користь своТх приватних iHTepeciB або приватних
iHTepeciB TpeTix осiб.

4. Ректор протягом двох робочих днiв пiсля отримання повiдомленнrl
про H€uIBHicTb у пiдлеглоi йому Особи реального чи потенцiйного конфлiкту
iHTepeciB приймае рiшення щодо вреryлювання конфлiкту iHTepeciB та вживае
передбаченi Законом заходи для запобiгання та вреryлювання конфлiкту
iHTepeciB такоi особи про що повiдомляе ij.

5. У разi iснрання в Особи cyMHiBiB щодо наявностi в неi конфлiкту
iHTepeciB вона ма€ право звернутися за роз'ясненням до Нацiонального
агентства з питань запобiгання корупцii (далi - Нацiональне агентство) .

Нацiональне агентство у випадку одержання вiд Особи повiдомленнJl
про H€t IBHicTb у неТ реального, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB упроловж семи

робочих днiв роз'яснюс такiй особi порядок iT дiй щодо врегулювання
конфлiкту iHTepeciB.

У разi, якщо Особа не отрим€Lпа пiдтвердження rrро вiдсутнiсть
конфлiкту iHTepeciB, вона дiе вiдповiдно до вимог Закону як у випадку
пiдтвердження наявностi конфлiкту iHTepeciB

6. У випадку, коли Особа отримала пiдтверлження про вiдсутнiсть
конфлiкту iHTepeciB, вона звiльняеться вiд вiдповiдальностi, якщо у дiях, щодо
яких вона звертаJIася за роз'ясненням пiзнiше було виявлено
iHTepeciB.

конфлiкт

7. Вреryлювання
самостiйним

конфлiкту iHTepeciB може бути зовнiшнiм або

7.1. Зовнiшнс вреryлювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюеться шляхом:

1) усунення Особи вiд виконаннrI завдання, вчинення дiй, прийняття

рiшення чи участi в його прийняттi в умовах ре€uIьного чи потенцiйного
конфлiкту iHTepeciB;

2) застосування зовнiшнього контролю за виконанням Особою
вiдповiдного завдання, вчиненням нею певних дiй чи прийняття рiшень;

3) обмеження достугry Особи до певноi iнформацiТ;

4) перегляду обсяry службових повноважень Особи;



5) переведення Особи на iншу посаду;

6) звiльнення Особи.

7.2. Самостiйне вреryлювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюсться шляхом
позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з наданням пiдтверджуючих це
документiв Ректору.

ПоЗбавлення приватного iHTepecy мае виключати буль-яку можливiсть
його приховування.

8. УсУнення Особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття
рiшення чи участi в його прийняттi в умовах ре€шьного чи потенцiйного
конфлiкту iHTepeciB здiйснюсться за рiшенням Ректора або керiвника
вiдповiдного структурного пiдроздiлу у випадках, якщо конфлiкт iHTepeciB не
мае постiйного характеру та за,умови можливостi залl^rення до прийняття
такого рiшення або вчинення вiдповiдних дiй iнших працiвникiв ЩF{у.

9. Здiйснення повноважень пiд зовнiшнiм контролем

9.1. Службовi повноваження здiйснюються особою пiд зовнiшнiм
кОнТролем У разi, якщо усунення особи вiд виконання завдання, вчинення дiiт,
приЙняття рiшення чи 1^racTi в його прийняттi в умовах реального чи
потенцiЙного конфлiкту iHTepeciB, обмеження iT достуtIу до iнформацii чи
перегляд iT повноважень е неможливим та вiдсутнi пiдстави для iT переведення
на iншу посаду або звiльнення.

9.2. Зовнiшнiй контроль здiйснюеться в таких формах:

1) перевiрка працiвником, визначеним Ректором стану та результатiв
виконання особою завдання, вчиненнrI нею дiЙ, змiсту рiшень чи проектiв
рiшень, що приймаються або розробляються особою або вiдповiдним
колегiальним органом з питань, пов'язаних iз предметом конфлiкту iHTepeciB;

2) виконання особою завдання, вчинення нею дiй, розгляд справ,
пiдготовка та прийняття нею рiшень у присутностi визначеного Ректором
працiвника;

9.З. У рiшеннi про здiйснення зовнiшнього контролю визначаються
форма контролю, уповноважений на проведення контроJIю працiвник, а також
обов'язки особи у зв'язку iз застосуванням зовнiшнього контролю за
виконанням нею вiдповiдного завдання, вчиненням нею дiй чи прийняття
рiшень.

l0. ОбмеженнJI доступу Особи до певноi iнформацii здiйснюеться за

рiшенням Ректора або керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу у
випадку, якщо конфлiкт iHTepeciB пов'язаний з таким доступом та мае
постiйний характер, а також за можливостi продовження належного виконання
Особою повноважень на посадi за умови такого обмеження i можливостi
дору{ення роботи з вiдповiдною iнформацiею iншому працiвнику ДНУ.

1 1. Перегляд обсягу службових повноважень Особи здiйснюеться за

рiшенням Ректора або керiвника вiдповiдного структурного пiдроздiлу, в якому
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працюе Особа, у разi, якщо конфлiкт iHTepeciB у if дiяльностi мас постiйний
характер, пов'язаний з конкретним повноваженням Особи, а також за
можливостi продовження н€tлежного виконання нею службових завдань у разi
такого перегJuIду i можливостi надiлення вiдповiдними повноваженнями iншого
працiвника.

12. Переведення, звiльнення Особи у зв'язку з наявнiстю конфлiкту
1нтересlв

l2.1. Переведення Особи на iншу посаду у зв'язку з наявнiстю
реального чи потенцiйного конфлiкry iHTepeciB здiйснюеться за рiшенням
Ректора у разi, якщо конфлiкт iHTepeciB у ii дiяльностi мае постiйний характер i
не може бути вреryльований шляхом ycyHeHHrI такоi Особи вiд виконання
завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi,
обмеження iT доступу до iнформацii, перегляду iT повноважень та функчiй,
позбавлення приватного
своiми характеристиками

l2.2. Переведення

iHTepecy та за наявностi вакантноТ посади, яка за
вiдповiдае особистим та професiйним якостям Особи.

на iншу посаду може здiйснюватися лише за згодою
особи.

|2.З. Звiльнення Особи з займаноi посади у зв'язку з наявнiстю
конфлiкту iHTepeciB здiйснюеться у pmi, якIцо реальний чи потенцiйний
конфлiкт iHTepeciB у Ti дiяльностi мас постiйний характер i не може бути
вреryльований в iнший спосiб, в тому числi через вiдсутнiсть if згоди на
переведення або на позбавлення приватного iHTepecy.

III. Порядок вреryлювання конфлiкry iHTepeciB у дiяльностi особио
яка входить до складу колегiального органу.

1. Працiвники та здобувачi освiти, якi залученi до роботи колегiальних
органiв ДНУ (конференцiя трулового колективу, вчена рада ШУ, факультету,
рада студентiв, постiйно дiючi KoMiciT та iH.) у разi виникнення реального чи
потенцiйного конфлiкту iHTepeciB не мають права брати участь в обговореннi та
прийняттi рiшення цим органом. TaKi особи зобов'язанi подати вiдповiдну
заяву перед засiданням колегiального органу, на якому буле розглядатися
вiдповiдне питання або повiдомити про конфлiкт iHTepeciB усно перед його

розглядом, якщо вони дiзналися про конфлiкт iHTepeciB пiд час засiдання.

Таку заяву публiчно оголошуе голова колегiального органу (у разi
надходження заjIви до початку засiдання) або особисто особао в якоi виник
конфлiкт iHTepeciB (у разi, якщо вона дiзналася про конфлiкт iHTepeciB пiд час
засiдання).

Про конфлiкт iHTepeciB такоТ особи може заявити буль-який iнший член
вiдповiдного колегiального органу або уlасник засiдання, якому стало вiдомо
про питання, що розгляда€ться.

2. У випадку внесення на розгляд колегiального органу пiд час
засiдання питання, яке не входило до порядку денного (з голосу), особа, яка
вбачае в рiшеннi чи пунктi рiшення iз цього питання присутнiсть особистого



iHTepecy, зобов'язана невiдкладно, але не пiзнiше моменту прийняття рiшення з
ВиЗначеного питаннrI, оголосити про HEuIBHicTb у неТ конфлiкту iHTepeciB.

ЗаЯВУ ПРО конфлiкт iHTepeciB члена колегiального органу заносять до
протоколу засiдання колегiаJIьного органу.

3. ОСОби, Уповноваженi для ведення протоколiв колегiальних органiв,
ЗОбОв'язанi протягом одного дня з моменту оформлення протоколу надавати
Уповноваженому витяг iз протоколу, в якому зафiксовано заяву про конфлiкт
iHTepeciB.

4. Вреryлювання конфлiкту iHTepeciB особи, яка входить до складу
колегiального органу, здiЙснюють через (утримання) вiд голосування з
питання, що мiстить цей конфлiкт.

У РаЗi, якщо неу{асть цiеТ особи у прийняттi рiшень цим органом
ПриЗвеДе до втрати правомочностi цього органу, участь такоi особи у прийняттi
Рiшень мас здiйснюватися пiд зовнiшнiм контролем вiдповiдно до рiшення
колегiального органу.

5. Члени колегiального органу не можуть прямо чи опосередковано
СПонУкаТи р буль-якиЙ спосiб iнших членiв колегiального органу до прийняття
рiшень, вЧинення дiй або бездiяльностi всупереч чинному законодавству на
корисТЬ своiх приватних iHTepeciB або приватних iHTepeciB TpeTix осiб. За
ВЧинення ДiЙ В умовах реального конфлiкту iHTepeciB член колегiального
органу може бути виведений з його складу.

IV. ПоряДок повiдомлень про можливiсть виникнення конфлiкry iHTepeciB.

1. У разi виникнення конфлiкту iHTepeciB у суб'ектiво н? яких
ПоширЮеться дiя даного Порядкуо TaKi Особи зобов'язанi письмово, шляхом
спрямування власноручноi заяви (зразок заяви - додаток 1 до Положення),
повiдомити не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли Особа
дiзналася чи повинна була дiзнатися про наявнiсть у неТ реального чи
потенцiЙного конфлiкту iHTepeciB, Ректора через Уповноваженого та усно
безпосереднього керiвника.

2. У разi виникнення конфлiкту iHTepeciB в особи, яка входить до скJIаду
колегiального органу вона повiдомляс цеЙ колегiальний орган письмово (зразок
заяви додаток 2 до Положення) або усно, вiдповiдно до розлiлу III
Положення.

З. Заяви, адресованi на iм'я Ректора, подаються Уповноваженому у
день ik написаннJI, а витяги з протоколiв колегiальних органiв - протягом
одного дня з часу оформлення протоколу.

1нтересlв та порушення вимог
корупчiйного правопорушення чи

АнтикорупчiйноТ програми, вчинення
правопорушення, повОязаного з корупчiсю

4. Уповноважений в день надання йому заяви вносить факт
повiдомлення про конфлiкт iHTepeciB до Реестру повiдомлень про конфлiкт

iHTepeciB безпосередньо Ректору.



5. Ректор протягом двох робочих днiв пiсля отримання повiдомлення
про наявнiсть у пiдлеглоТ йому особи реаJIьного чи потенцiйного конфлiкту
iHTepeciB приймае рiшення щодо вреryлювання конфлiкту iHTepeciB та протягом
ДВОХ РОбОЧИХ ДНiВ пiсля прийняття такого рiшення по"iдоrп"u
уповноваженого.

6. Уповноважений У день отримання повiдомлення про рiшення Ректора
щодо вреryлювання конфлiкту iHTepeciB пiдлеглоТ йому особи вносить його
змiст до Реестру.

7. Рiшення колегiального органу щодо вреryлювання
iHTepeciB у дiяльностi особи, яка входить до його складу, вноситься
у такому ж порядку.

конфлiкту
до Реестру

Вiдповiдальнiсть за вчинення дiйо прийняття рiшень в
умовах конфлiкту iHTepeciB.

1. За вчинення дiй, прийняття рiшень в умовах конфлiкту iHTepeciB до
осiб, зазначених в цьому Порядку можуть застосовуватись наступнi види
вiдповiдальностi:

- дисцИплiнарна (догана, звiльнення, позбавленrul матерiального
заохочення) за неповiдомлення про потенцiйний конфлiкт iHTepeciB (може
застосовуватися в залежностi вiд конкретних обставин вчинення проступку та
ступенi вини особи); за неповiдомлення про реальний конфлiкт iHTepeciB таlабо
вчинення дiй чи прийняття рiшень в умовах реального конфлiкту iHTepeciB, за
умови, що судом на особу не накладено стягнення у видi позбавлення права
обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю, пов'язаними з
виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, або такою, що
прирiвнюсться до цiеi дiяльностi;

- ЦИВiЛЬНО-ПРаВова (вiдшкодування матерiальноТ таlабо моральноТ шкоди
ВiДПОвiДно до Щивiльного кодексу УкраiЪи) за вчинення дiй чи прийняття
рiшень в умовах реального конфлiкту iHTepeciB;

- аДМiНiСТРаТиВна (шrрuф, позбавлення права обiймати певнi посади або
займатисЯ певноЮ дiяльнiстю, вiдсторонення вiд виконання службових
повноважень) за неповiдомлення особою у встановлених законом випадках та
ПОРЯДКУ ШРО НаЯВнiСть у неi реального конфлiкту iHTepeciB; за вчинення дiй чи
прийняття рiшень в умовах реЕLлъного конфлiкry iHTepeciB; за буль - яку iз
вищевк€Ваних дiй, вчинену особою, яку протягом року було пiддано
адмiнiстративному стягненню за TaKi ж порушення;

- кримiн€llrьна (у випадках, коли приватний iHTepec фактично призвiв до
ПРИйняття рlшень, а так само до вчинення дiянь, в умовах конфлiкту iHTepeciB
ВОни МожУТь розглядатися з точки зору наявностi ознак таких корупцiйних
ЗЛОЧИНiВ як ((Зловживання службовим становищем)), <прийняття пропозицiТ,
Обiцянки або одержання неправомiрноI вигоди службовою особою)) тощо, а не
лише як <конфлiкт iHTepeciB>.

2. НОрматиВно-правовi акти, рiшенняо виданi (прийнятi) з порушенням
ВиМоГ Закону, пiдлягають скасуванню органом або посадовою особою,
Уповноваженою на прийняття чи скасування вiдповiдних рiшень, або можуть
бУти визнанi незаконними в судовому порядку за заявою заiнтересованоТ

ч.



фiзичноi особи, об'еднання громадян, юридичноi особио органу державноТ
влади, зокрема Нацiонального агентства. Правочин, укладений внаслiдок
порушення вимог Закону, може бути визнаний судом недiйсним.

3. Збитки, шкодq завданi ДНУ внаслiдок вчинення корупцiйного або
пов'язаного з корупцiею правопорушення, пiдлягають вiдшкодуванню особою,
яка вчинила вiдповiдне правопорушення, в установленому законом порядку.

4. ШУ ма€ право зворотноi вимоги до особи, дiями (безлiяльнiстю) якоi
було безпосередньо завдано збиткiв, шкоди, у розмiрi виплаченого
вiдшкодування в установленому законом порядку.

5. Кошти та iнше майно, одержанi внаслiдок вчинення корупцiйного
правопорушення, пiдлягають конфiскацiТ або спецiальнiй конфiскацiТ за

рiшенням суду в установленому законом порядку.

Уповноважений з антикоруп
дiяльностi ДIY Василь СЕРГЕеВ



Додаток 1

ло Порядку запобiганЕя та врегуJIювання
конфлiкry iнTepeciB в дiяльностi
.Щнiпровського нацiонаJIьного
унiверситету iMeнi Олеся Гончара.

Ректору .Щнiпровського нацiоналъного
унiверситету iMeHi Олеся Гончара
професору Сергiю ОКОВИТОМУ

(посала заявника)

(П.l,Б. заявника)

" зАявА

вiдповiдно до ст, z8 Закону Украiъи ппро запобiгання корупцii>
повiдомляю про HallвHicTb у мене потенцiйного/реального конфлiкту iнЙресiв
пiд час виконаннrI посадових обов'язкiв, а саме

Пiдпис
i
ёL Дч,u



Додаток 2
до Порядку запобiгання та врегулюванкя
конфлiкry iHTepeciB в дiяльностi
.Щнiпровського нацiонаJIьЕого
унiверситету iMeнi Олеся Гончара.

Головi (назва колегi€шьного органу)
,Щнiпровського нацiонального
унiверситету iMeHi Олеся Гончара

(власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

(посала заявника)

(П.l.Б. заявника)

зАявА

Вiдuовiдно
повiдомляю,
((

до cT.35l
що

Закону УкраiЪи uПро запобiгання
розгJUIдI

)) шорядку денного
конфлiкт iHTepeciB,

ВреryлюВання конфлiкту iHTepeciB буду здiйснювати шJIяхом не)частi у
голосуванн1 з цього питання.

Пiдпис

Дата

tIри
корупц11)

питання
(назва

а саме

10


