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ПАМ`ЯТКА 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

в діяльності персоналу Національного університету водного господарства та 

природокористування 

 
  
 Даний документ  підготовлений на основі Закону України "Про 

запобігання корупції" у редакції від 30.03.2017 року та Методичних 

рекомендацій НАЗК від 02.04.2021 року № 5 «Щодо застосування окремих 

положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання 

корупції». 

 

Список основних скорочень 

 
НАЗК - Національне агентство з питань запобігання корупції; 

Закон - Закон України "Про запобігання корупції"; 

Університет - Національний університет водного господарства та 

природокористування.  

 

Нормативне обґрунтування 
  

 п.1.7 «Статуту Національного університету водного господарства та 

природокористування»  «…Університет є юридичною особою публічного 

права». 

  

 п.п. «а» п.2 ч.1 ст.3 Закон України "Про запобігання корупції" «…посадові 

особи юридичних осіб публічного права, для цілей цього Закону, прирівнюються 

до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування…». 

  

 Посадові особи юридичних осіб публічного права – це посадові особи, які 

наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи 

адміністративно-господарські функції.  

  

 В Університеті до цієї категорії відносяться ректор, проректори та 

керівники і заступники керівників  структурних підрозділів всіх рівнів (ННІ, 



кафедри, центри, відділи, частини, бухгалтерія, штаби, відділення, сектори, 

лабораторії та ін.).  

  

 п.п.1 п.1 ст. 28 Закону «…особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини 

першої статті 3 цього Закону (в т.ч. посадові особи юридичних осіб 

публічного права)… зобов’язані…вживати заходів щодо недопущення 

виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів..». 

  

 

Уповноважені суб’єкти в сфері 

запобігання та врегулювання конфліктів інтересу 
 

 1. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК):  

 - здійснює моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з 

питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них осіб (п. 6
1 
ч.1 ст.11 Закону): 

 - надає підтвердження про відсутність конфлікту інтересів на звернення 

вказаних вище осіб, які мають сумніви щодо наявності в них конфлікту інтересів 

та зобов'язані звернутися за роз'ясненнями (ч.5 ст. 28 Закону). 

  
 2. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Університету: 

 - здійснює заходи з виявлення конфлікту інтересів, сприяє його 

врегулюванню, інформує ректора Університету та НАЗК про виявлені факти 

конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання (п.4 ч.6 ст.13
1 

Закону); 

 - надає методичної та консультаційної допомоги з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції, в т.ч. запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів (п.3 ч.6 ст.131 Закону). 

 

Загальні положення про конфлікт інтересів 
 

- 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 (абз. 9 ч. 1 ст. 1 Закону); 

- 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. (абз.13 ч.1 ст. 1 

Закону); 

- 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 (абз. 20 ч.1 ст. 1 Закону). 

  

Типові обставини та ситуації, 

що свідчать про наявність приватного 

інтересу чи зумовлюють його виникнення 
 
Сімейні та родинні стосунки.  

Бажання піклуватися про членів сім’ї, родичів є природним для кожної людини, 

тому відносини з такими особами є передумовою виникнення приватного 

інтересу. Тож у випадку спільної роботи з членами сім’ї та родичами слід 

звертати увагу на наявність, характер та зміст службових чи представницьких 

повноважень, що можуть бути реалізовані стосовно таких осіб. 

 

Реалізація службових/представницьких повноважень стосовно себе. 

До таких ситуацій можна віднести прийняття (або участь у прийнятті) рішень 

особою щодо себе самої, які стосуються оплати праці, заохочення, розподілу 

навантаження і т.і. 

 

Отримання подарунка.  

В ситуації, коли особа безпосередньо (або її близька особа) отримала подарунок і 

надалі має прийняти рішення (вчинити дію) щодо дарувальника, наявний 

приватний інтерес. Такий інтерес зумовлений бажанням віддячити за подарунок. 

 

Службові стосунки.  

Приватний інтерес може виникати через конфлікт керівника з підлеглою особою 

або негативне сприйняття дій підлеглої особи керівником. Часто такого роду 

приватний інтерес зумовлюють дії викривачів корупції. 

 

Службова діяльність.   

Приватний інтерес буде наявний у особи, службову діяльність якої будуть 

оцінювати в рамках службового розслідування, що координується та 

контролюється такою особою. 

 
*перелік самих стосунків не є вичерпним, адже при наданні визначення законодавцем 

використано словосполучення "у тому числі", тобто у дефініції окреслено лише найбільш 

типові форми стосунків, які можуть зумовлювати наявність майнового чи немайнового 

інтересу. 
 
 

 

 

 



Алгоритм дій посадових осіб Університету 

у зв'язку із виникненням у них конфлікту інтересів 
 

1. Посадові особи Університету: 

-  з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них 

реального чи потенційного конфлікту інтересів, зобов'язані не пізніше 

наступного робочого дня письмово повідомити (зразок повідомлення -  додаток 

№1) безпосереднього керівника та ректора Університету; 

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів; 

- не спонукати (прямо чи опосередковано) у будь-який спосіб підлеглих до 

прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь 

своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; 

- у разі існування щодо наявності в неї конфлікту інтересів мають право 

звернутися за роз’ясненням до НАЗК (рекомендована форма звернення в 

додатку №2). 

У зверненні за роз'ясненням до НАЗК необхідно зазначити дії, щодо яких 

виник сумнів, доречно додати документально підтверджену інформацію, що 

розкриває зміст повноважень, приватного інтересу та ситуації (дій), стосовно 

якої (яких) існують сумніви щодо наявності конфлікту інтересів з наданням 

належним чином завірених документів.  

Якщо особа не отримала підтвердження НАЗК про відсутність конфлікту 

інтересів, вона має діяти відповідно до вимог, передбачених у розділі V 

"Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"  Закону, тобто вжити заходів 

щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів самостійно 

(якщо це можливо), а також діяти у відповідності до вжитих безпосереднім 

керівником або ректором Університету  заходів для запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Звернення до територіального органу Національного агентства або ж 

Національного агентства не звільняє особу від обов'язків: 

- повідомити безпосереднього керівника про конфлікт інтересів; 

- не вчиняти дій і не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів. 

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. 

 

2. Безпосередній керівник посадової особи або ректор Університету 

(або особа що виконує його обов’язки): 

-   протягом  двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність 

у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає 

рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну 

особу. 

 



Заходи зовнішнього та самостійного 

врегулювання конфлікту інтересів (ст. 29 Закону) 

 
1. Зовнішнє врегулювання конфлікту (рішення приймає ректор 

Університету) інтересів здійснюється шляхом: 

 

-  усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 

чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 

інтересів; 

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 

завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 

- обмеження доступу особи до певної інформації; 

- перегляду обсягу службових повноважень особи; 

- переведення особи на іншу посаду; 

- звільнення особи. 

 

2. Посадові особи, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт 

інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом 

позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це 

документів безпосередньому керівнику або ректору Університету. 

 

Особливості врегулювання конфлікту інтересів, 

що виник у діяльності посадових осіб Університету 

в зв’язку з їх роботою в складі  

колегіальних органів 
 

 Колегіальні органи Університету: 

- приймальна, конкурсні, відбіркові, фахові та іншими комісії Університету; 

- вчені ради; 

- науково-методичні ради; 

- науково-технічні ради; 

- науково-методичні ради з якості; 

- рада молодих вчених Університету та ін. 

 

1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у 

посадової особи Університету, яка входить до складу колегіального органу, вона 

не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. 

2. Перед початком голосування посадова особа повідомляє про наявність у 

неї реального/потенційного конфлікту інтересів та про свою не участь з цієї 

причини у прийнятті відповідного рішення. 

3. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член 

відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо 

стосується питання, що розглядається. 



4.  Відповідні заяви про конфлікт інтересів посадової особи або іншого 

члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального 

органу. 

5. У разі якщо неучасть посадової особи Університету, 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 і заноситься у 

відповідний протокол. 

 

Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 
 
Кримінальна відповідальність 

Ознаки конфлікту інтересів у складі кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 364 КК: 

використання влади та службового становища всупереч інтересам служби (в 

об’єктивній стороні складу); мета одержання неправомірної вигоди (у 

суб’єктивній стороні складу). 

 

Адміністративна відповідальність передбачена за: 

ст. 172
5
 КУпАП  «Порушення обмежень щодо одержання подарунків».  

ст. 172
7
 КУпАП  «Порушення окремих вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів»: 

- за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та 

порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів, – штраф від 1700 до 

3400 гривень (ч. 1 ст. 172
7
 КУпАП); 

- вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів штраф від 3400 до 6800 гривень (ч. 2 ст. 172
7
 КУпАП); 

- будь-яка із вищевказаних дій, вчинена особою, яку протягом року 

було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, – штраф від 

6800 до 13600 гривень з позбавленням права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю строком на один рік (ч. 3 ст. 1727 КУпАП). 

 Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією, може бути відсторонена від виконання службових 

повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, 

організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом (ч. 5 

ст. 65¹ Закону). 

  

Дисциплінарна відповідальність передбачена за: 

- неповідомлення особою безпосереднього керівника про наявність у 

неї потенційного конфлікту інтересів; 

- невжиття керівником заходів щодо врегулювання конфлікту 

інтересів у підлеглого. 



Додаток 1 

 

 

Рекомендована форма повідомлення про реальний/потенційний конфлікт 

інтересів 

 

 

 

Ректору НУВГП________________ 

_______________________________ 

 
(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 2 

Рекомендована форма 

звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою 

отримання роз’яснення у разі існування у особи сумнівів щодо 

наявності/відсутності у неї реального/потенційного конфлікту інтересів (на 

підставі ч. 5 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції») 

 

1. Інформація про особу, у якої наявні сумніви щодо наявності/відсутності 

у неї 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, яку займає особа (з наданням копії документа про призначення 

(обрання) на посаду: 

____________________________________________________________________ 

4. Дата призначення (обрання) на посаду: ________________________________ 

5. Перелік службових повноважень, при реалізації (можливості реалізації) яких 

виник сумнів щодо наявності/відсутності реального чи потенційного конфлікту 

інтересів: 

_____________________________________________________________________ 

6. Опис ситуації та обставин, при існуванні яких можлива наявність 

реального/потенційного конфлікту інтересів: 

_____________________________________________________________________ 

7. Додатки: 
- Інформація про нормативно-правові акти та копії документів, якими визначаються правовий 
статус та структура органу, установи, організації, підприємства, де працює особа (реквізити 
нормативно-правового акту, якщо відповідні відомості містяться в нормативно-правовому 
акті, копію положення про орган, установу, статуту підприємства, штатного розпису, 
документу, яким визначається розподіл повноважень між керівництвом органу, установи, 
організації, підприємства, за наявності схематичного зображення організаційної 
підпорядкованості між структурними підрозділами, керівництвом); 
- копії документів, які визначають повноваження особи, у якої існує сумнів щодо наявності у 
неї конфлікту інтересів (посадової інструкції, положення про структурний підрозділ, в якому 
особа працює, регламентів та інших документів, в яких можуть визначатися повноваження 
особи (доручень керівництва, документів про роботу комісії, робочої групи, до якої включено 
особу)); 
- якщо конфлікт інтересів зумовлений спільною роботою з іншим працівником (наприклад, 
дружні, родинні, неприязні стосунки тощо) копії посадової інструкції, положення про 
структурний підрозділ, в якому працює працівник, інші документи, які визначають 
повноваження такої особи. 
Звертаємо увагу! 
1) Незазначення всіх обставин та деталей ситуації, інформації щодо повноважень, які можуть 
бути реалізовані за посадою, щодо відносин, що зумовлюють приватний інтерес, 
унеможливлює надання обґрунтованого висновку про відсутність конфлікту інтересів; 
2) Національне агентство надає висновок щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів за 
результатами аналізу наданої особою інформації і у разі приховування, перекручення 
інформації, яка має значення для встановлення факту наявності/відсутності конфлікту 
інтересів, висновок Національного агентства за таких умов про відсутність конфлікту 
інтересів не може бути підставою для звільнення особи від відповідальності. 


