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«26» січня 2021 року № 136-VIII

Про затвердження Порядку запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у ра зі 
його виникнення у діяльності Краснокутської 
селищної ради її виконавчих органів, 
посадових осіб та депутатів

Відповідно до Розділу V Закону України «І Іро запобігання корупції» та 
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
пропозицію Краснокутського селищного голови Ірини Карабут, з метою 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення у 
діяльності Краснокутської селищної ради її виконавчих органів, посадових 
осіб та депутатів, Краснокутська селищна рада

ВИ РІШИЛА:

1 .Затвердити Порядок запобігання га врегулювання конфлікту 
інтересів у разі його виникнення у діяльності Краснокутської селищної ради 
її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, молоді, спорту, законності та депутатської етики 
Краснокутської селищної ради VIII скликання.

Ірина КАРАБУТ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням IV сесії VIII скликання 

Краснокутської селищної ради 
№ 136-VI11 від 26 січня 2021 року

ПОРЯДОК

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у разі його 
виникнення у діяльності Краснокутської селищної ради її виконавчих

органів, посадових осіб та депутатів

1. Загальні положення:
1. І |,сй І Іорядок розроблений на підставі відповідних положень законів 

України « І Іро запобігання корупції», « 1 Іро місцеве самоврядування в 
Україні», « І Іро службу в органах місцевого самоврядування» для 
використання депутатами та посадовими особами Краснокутської 
селищної ради Богодухівського району Харківської області VIII 
скликання і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час 
здійснення ними своїх обов'язків та повноважень.

2. Терміни, які вживаються в даному порядку:
2.1. 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 не вчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень.

2.2. 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 не вчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень.

2.3. 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, які виникають у зв’язку з членством або 
діяльністю у громадських, політичних, релігійних чи інших 
організаціях.

2.4. Майновий інтерес -  інтерес щодо збереження або збільшення 
обсягу, якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їй 
осіб.

2.5. Немайновий інтерес інтерес, спрямований на задоволення
особистих фізичних ( біологічних), моральних,
культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб.

2.6. Близькі особи особи, які спільно проживають, пов'язані 
спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб'єктом, на 
якого поширюється дія цього І Іорядку (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, пасербиця, рідний брат, 
рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, онук, онука, правнук, правнука, 
зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи 
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою 
або піклуванням згаданого суб’єкта.

2.7. 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.

І Іаявність будь-якого конфлікту інтересів не обов'язково призводить до 
фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь 
та є по суті їх передумовою.

Конфлікт інтересів може мати місце не лише годі, коли зазначена 
суперечність вже фактично вплинула на об'єктивність або неупередженість 
прийняття рішень ( вчинення або не вчинення дій), а і тоді, коли вона 
потенційно може вплинути на них.

3. Суб’єктами, на яких поширюється дія даного Порядку є:
Депутати та посадові особи Краснокутської селищної ради 
Богодухівського району Харківської області.

II. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

1. З метою запобігання конфлікту інтересів посадові особи та депутати 
Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської 
області зобов’язані дотримуватися правил запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України « 
І Іро запобігання корупції.».

2. На виконання цієї вимоги законодавства суб'єкти, на яких 
поширюється дія даного Порядку зобов'язані вжити заходів щодо 
недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту 
інтересів.

III. Порядок повідомлення та наявність конфлікту інтересів та
п ого в регул ю ва н н я.

У разі виникнення конфлікту інтересів у суб'єктів, на яких 
поширюється дія даного Порядку, такі особи забов'язані письмово, 
шляхом написання та подання такої заяви до Краснокутської селищної 
ради та ім'я Краснокутського селищного голови (у разі його 
відсутності особу, яка виконує його обов'язки) повідомити не пізніше 
наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були 
дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту 
інтересів. Заява реєструється та зберігається згідно з інструкцією з



подана доділоводства селищної ради. Така заява може бути 
Національного агентства з питань запобігання корупції.

Депутати Краснокутської селищної ради зобов’язані запобігати 
виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту 
інтересів - вжити заходів з його врегулювання. У разі виникнення 
реального чи потенційного конфлікту інтересів, депутат ради бере 
участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень селищною радою за 
умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання 
ради, на якому розглядається відповідне питання. У разі виникнення 
реального чи потенційного конфлікту інтересів, депутат ради може не 
приймати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою за 
умови письмового повідомлення ради про конфлікт інтересів або 
умови самостійного публічного оголошення про це нід час засідання 
ради, на якому розглядається відповідне питання.

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО


