
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «  » _______ 2021 року    №  
 

м. Олександрія 
 
Про затвердження Порядку запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності Олександрійського міського 
голови, секретаря міської ради, депутатів 
міської ради, членів виконавчого комітету 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
ст. ст. 28, 35-1, 67 Закону України «Про запобігання корупції» та враховуючи Методичні 
рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2021 № 5 
«Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» 
стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо 
запобігання корупції», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради 
від ___________ 2021 року № ___ та висновки постійних комісій міської ради, 
 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 
Олександрійського міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради, членів 
виконавчого комітету згідно з додатком 1. 

2. Затвердити форму повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів згідно 
з додатком 2. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Олександрійської міської ради від 
28.02.2014 № 1245 «Про затвердження Порядку врегулювання конфлікту інтересів, у разі 
його виникнення, у діяльності міського голови, депутатів міської ради, членів виконавчого 
комітету Олександрійської міської ради» та від 27.07.2015 № 1727 «Про визначення 
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та затвердження положення 
про уповноважену особу». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, 
депутатської діяльності, етики та регламенту та керуючого справами виконавчого комітету 
Завалія С.В. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
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Додаток 1  
до рішення міської ради 
від «  » ______ 2021 року №  

 
Порядок  

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Олександрійського 
міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради, членів виконавчого 

комітету 
 

I. Загальні положення 
 

1. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 
Олександрійського міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради, членів 
виконавчого комітету (далі – Порядок) має за мету забезпечити дотримання цими особами 
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування вимог 
Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).  

 
2. Цей Порядок містить основні засади запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності Олександрійського міського голови, секретаря міської ради, депутатів 
міської ради, членів виконавчого комітету з урахуванням роз’яснень, викладених у 
Методичних рекомендаціях Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – 
Національне агентство) від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону 
України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції». 

 
3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
- інший колегіальний орган міської ради – є орган (комісія, комітет, робоча група, 

тощо), що створений міською радою для вивчення, попереднього розгляду і підготовки 
питань, які належать до компетенції міської ради/виконавчого комітету, здійснення 
контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження 
міського голови, а також контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до 
повноважень місцевого самоврядування; 

- 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; 

- правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але 
порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, 
зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 
адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

- 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; 

- 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; 

- суперечність між приватним інтересом та службовими повноваженнями полягає в 
тому, що, з одного боку, в особи наявний приватний інтерес (майновий або немайновий), а з 
іншого, особа, яка уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 
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самоврядування, має виконувати свої службові обов’язки в інтересах держави, 
територіальної громади, виключаючи можливість будь-якого впливу приватного інтересу. 
 

II. Обов’язки у зв’язку із наявністю конфлікту інтересів 
 
 1. Олександрійський міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради, член 
виконавчого комітету зобов’язаний: 
 1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту 
інтересів; 
 2) письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа 
дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного 
конфлікту інтересів під час виконання повноважень - Олександрійську міську 
раду/виконавчий комітет, за встановленою формою (далі – повідомлення): 
 - при розгляді питання міською радою на ім’я міської ради; 
 - при розгляді питання виконавчим комітетом на ім’я виконавчого комітету; 
 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 
 4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 
 
 2. Якщо Олександрійський міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради, 
член виконавчого комітету має сумнів щодо наявності в нього конфлікту інтересів, він має 
право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства. У разі якщо 
Олександрійський міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради, член 
виконавчого комітету не отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він діє 
відповідно до вимог, передбачених Порядком. 
 
 3. При отриманні Олександрійським міським головою, секретарем міської ради, 
депутатом міської ради, членом виконавчого комітету від Національного агентства 
підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він звільняється від відповідальності, 
якщо у діях, щодо яких він звертався за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт 
інтересів. 
 

4. Олександрійський міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради, член 
виконавчого комітету подає повідомлення про конфлікт інтересів в загальний відділ 
управління справами міської ради для подальшої їх реєстрації у журналі вхідної 
кореспонденції міської ради та долучення до матеріалів засідання міської ради/виконавчого 
комітету.  

 
5. Управління забезпечення діяльності міської ради/загальний відділ управління 

справами міської ради або суб’єкти які відповідають за підготовку рішень повинні 
забезпечити виготовлення копій цього повідомлення про конфлікт інтересів зазначеного у 
пункті 4 цього розділу в кількості достатній для проведення засідань міської 
ради/виконавчого комітету, іншого колегіального органу міської ради.  
 
 III. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час участі у засіданні міської 

ради/виконавчого комітету, іншого колегіального органу 
 

1. Олександрійський міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради, член 
виконавчого комітету для врегулювання конфлікту інтересів, який виникає під час участі у 
засіданні міської ради/виконавчого комітету, іншого колегіального органу, зобов’язаний: 

- самостійно публічно повідомити про конфлікт інтересів (про що вноситься 
відповідний запис до протоколу засідання міської ради/виконавчого комітету, іншого 
колегіального органу); 
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- не брати участі у розгляді, підготовці, прийнятті рішення (у зв’язку з яким виник 
конфлікт інтересів) міською радою/виконавчим комітетом, іншим колегіальним органом, 
крім випадку, зазначеному у пункту 3 розділу ІІІ Порядку. 

Повідомлення про конфлікт інтересів здійснюється під час засідання міської 
ради/виконавчого комітету, іншого колегіального органу до початку розгляду питання, у 
вирішенні якого є приватний інтерес. 
  
 2. Про конфлікт інтересів Олександрійського міського голови, секретаря міської ради, 
депутатів міської ради, членів виконавчого комітету може заявити будь-який інший член 
цього колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, 
що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в 
протокол засідання колегіального органу. 
 
 3. Якщо неучасть Олександрійського міського голови, секретаря міської ради, депутата 
міської ради, члена виконавчого комітету у прийнятті рішення призведе до втрати 
повноважності міської ради/виконавчого комітету, іншого колегіального органу, зазначена 
особа, у якої наявний конфлікт інтересів, бере участь у прийнятті міською радою/виконавчим 
комітетом, іншим колегіальним органом, рішення (у зв’язку з яким виник конфлікт 
інтересів), за умови самостійного публічного повідомлення про конфлікт інтересів під час 
засідання міської ради/виконавчого органу, іншого колегіального органу (про що вноситься 
відповідний запис до протоколу засідання цього колегіального органу). 
 

IV.Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час реалізації повноважень 
одноосібно 

 
 1. Олександрійський міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради, член 
виконавчого комітету повинен дотримуватися вимог Закону та Порядку при виконанні інших 
службових чи представницьких повноважень (крім засідань міської ради/виконавчого 
комітету, іншого колегіального органу) із урахуванням приписів ч. 1 ст. 28 Закону. 
 
 2. За наявності приватного інтересу, депутат міської ради (в т.ч. секретар ради) не може 
звертатися з депутатським зверненням чи депутатським запитанням з метою отримання 
інформації або роз’ясненнями положень Закону в порядку визначеному ст. 13 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад».  

V. Відповідальність за порушення Порядку 
 

1. Нормативно-правові акти, рішення, прийняті з порушенням вимог Закону та 
Порядку, підлягають скасуванню органом, уповноваженим на прийняття чи скасування 
відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за 
заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, 
органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого 
самоврядування.  

 
2. Олександрійська міська рада/виконавчий комітет надсилає до Національного 

агентства протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або 
одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або 
рішень. 

 
3. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог Закону та Порядку, може бути 

визнаним недійсним. 
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4. Олександрійський міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради, член 
виконавчого комітету за порушення вимог Закону та Порядку підлягає притягненню до 
юридичної відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 
5. Збитки, шкода, завдані Олександрійській територіальній громаді внаслідок вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню 
особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку. 
 
 
 
Секретар міської ради Вікторія КОСЯК 
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Додаток 2 
до рішення міської ради 
від «  » ______ 2021 року №  

 
Форма повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів 

 
Олександрійська міська рада 
(виконавчий комітет) 
(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 
 
 
 
Секретар міської ради Вікторія КОСЯК 
 
 


