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Про внесення змiн до Порядку запобiгання та вреryлювання конфлiкry
iHTepeciB у Щержавнiй ycTaHoBi <Щентр громадського здоров'я MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни>

Вiдповiдно до абзацу 11 пункту 2 роздiлу VI, абзацу 9 пункту б роздiлу
VII СтатУту ,ЩержавноI установи KL{eHTp громадського здоров'я MiHicTepcTBa
Охорони здоров'я Украiни>, затвердженого наказом МОЗ УкраiЪи вiд 30
ЧеРВНЯ 2020 року Ns 1483, та з метою вреryлювання питання запобiгання
конфлiкту iHTepeciB у Щентрi

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до Порядку запобiгання та вреryлювання конфлiкту
iHTepeciB у I]eHTpi, затвердженого накЕвом Центру вiд 21 вересня 2018 року
J\b 54-агд (далi - Порядок), виклавши його у новiй редакцii, що додасться.

2. Начальнику вiддiлу документЕtльного забезпечення
(СеМеРеНКО М.С.) забезпечити ознайомлення з цим Порядком заступникiв
Генерального директора та керiвникiв структурних пiдроздiлiв I-{eHTpy
ШЛЯХОМ роЗсилки на персональнi поштовi скриньки в корпоративнiй поштi.

3.Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити ознайомлення
працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв з цим Порядком.

4. Контроль за виконанням цього нак€ву заJIишаю за собою.

В.о. Генерального директора Олександр ВОВЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ,ЩУ KL{eHTp громадського здоров'я
МОЗ Украфи>

"iд 
<dL> mLr/rr1_20 l 8року l,tp лЦ ф(у редЙцii наказу ДУ кфнтр

громадського здоров'я МОЗ Украrни>
вiд<<03.>>q2/rt"| 2О2| року Хэ //- аf 1__-v-

У ЩеРЖсавнiй ycTaHoBi <<Щентр громадського здоровОя MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраIни>>

I. Загальнi положення
1. L{ей Порядок запобiгання та вреryлювання конфлiкту iHTepeciB у

ЩеРЖавнiй ycTaHoBi <Центр громадсъкого здоров'я MiHicTepcTBa охорони
Здоров'я Украiни> (далi - Порядок) розроблено на пiдставi Закону Украiни <Про
ЗаПОбiГання корупцiЬ> та iнших aKTiB антикорупцiйного законодавства для
ВИКОРИСТаннlI в роботi працiвниками ,.Щержавноi установи <I_{eHTp громадського
ЗдОров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни> (д-i - Щентр) i визначае
шЛяХи вреryлювання конфлiкту iHTepeciB пiд час здiйснення ними своТх
повноважень та реалiзацii прав.

2. Термiни, якi вживаються в цьому Порядку:
2.1. потенцiйний конфлiкт iHTepeciB - наявнiсть у особи приватного

iHTepecy у сферi, в якiй вона виконуе cBoi службовi чи представницькi
ПоВноваженнrI, що може вплинути на об'ективнiсть чи неупередженiсть
ПРИЙняття нею рiшень, або на вчинення чи не вчинення дiй пiд час виконання
з€вначених повноважень;

2.2. реальний конфлiкт iHTepeciB - суперечнiсть мiж приватним iHTepeooM
ОСОбИ Та ii слУжбовими чи представницькими повноваженнями, що впливае на
Об'ективнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, або на вчинення чи не
вчинення дiй пiд час виконання зазначених повноважень;

2.З. приватний iHTepec - будь-який майновий чи немайновий iHTepec
ОСОбИ, У ТоМУ числi зумовлений особистими, сiмейними, дружнiми чи iншими
ПОЗаСлУЖбовими стосунками з фiзичними чи юридичними особами, у тому числi
Ti, ЩО ВИНиКають у зв'язку з членством або дiяльнiстю в громадських,
полiтичних, релiгiйних чи iнших органiзацiях;

2.4. бЛИзькi особи - члени ciM'i суб'ектiв, на яких поширюеться дiя цього
ПОРЯДКУ, а Також чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка,
пасинок, падчерка, рiдниЙ та двоюрiдниЙ бржи, рiдна та двоюрiдна сестри,
РiДНИЙ бРат та сестра дружини (чоловiка), племiнник, племiнниця, рiдний
ДЯДЬКО, РiДНаТiТКа, дiд,баба. прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка,
зять, HeBicTKa, тесть, тещq свекор, свекруха, батько та мати Дружини (чоловiка)

порядок
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сина (дочки), усиновлЮвач чи усиновлений, опiкун чи пiклувалъник, особа, яка
перебувае пiд опiкою або пiклуванням зазначеного суб'екта;

2.5. члени ciM'T суб'ектiв, на яких поширюеться дiя цього Порядку:
особа, яка перебувае у шлюбi iз суб'ектом, на якого поширюеться дiя

цього Порядку, та дiти зазначеного суб'екта до досягнення ними повнолiття -
незапежно вiд спiльного проживання iз суб'ектом;

будь-якi особи, якi спiльно проживають, пов'язанi спiльним побутом,
мають взаемнi права та обов'язки iз суб'ектом, на якого поширюсться дiя цъого
порядку (kpiM осiб, взаемнi права та обов'язки яких не мають характеру
сiмейних), у тому числi особи, якi спiльно проживають, €Lле не перебувають у
шлюбi;

2.6. пряме пiдпорядкування - вiдносини прямоi органiзацiйноi або
правовоi залежностi пiдлеглоi особи вiд iT керiвника, в тому числi через
вирiшеннЯ (участЬ У вирiшеннi) питанЬ прийняття на роботу (обрання за
конкурсом), звiльнення з роботи, застосування заохочень, дисциплiнарних
стягнень, надання вказiвок, дорученъ тощо, контролю за ik виконанням.

Iншi термiни вживаються У значеннi, що визначенi у Законi Украiни <про
запобiгання корупцii>>.

3. Наявнiсть будь-якого конфлiкту iHTepeciB не обов'язково призводить
до фактiв корупцii, однак icToTHo пiдвищуе ризик вчинення корупцiйних дiянь та
е по cyTi ix передумовою.

конфлiкт iHTepeciB може мати мiсце не лише тодi, коли з€вначена
суперечНiсть вже фактичнО вплинула на об'ективнiсть або неупередженiсть
прийняття рiшень (вчинення або не вчинення дiй), а i тодi, коли вона потенцiйно
може вплинути на них.

КонфлiКт iHTepeciB мае мiсце й тодi, коли йдеться про суперечнiсть
особистого iHTepecy близькоi особи працiвника Щентру з ii повноваженнями.

Приховування працiвником I-1eHTpy наявного приватного iHTepecy вже
розцiнюеться як порушення трудовоi дисциплiни i потребус вжиття вiдповiдних
заходiв щодо запобiгання корупцii.

4. Суб'ектами, на яких поширюеться дiя даного Порядку е Генеральний
директоР або особа, яка виКонуе йогО обов'язКи у встановленому порядку (далi -
керiвник), заступники керiвника, керiвники структурних пiдроiдiлiв та ik
заступнИки, голоВний бухГалтеР та йогО заступнИк, iншi працiвники Щентру, якi
надiленi повноваженнями, вiдповiдно до посадових обов'язкiв або
органiзацiйно-розпорядчих документiв, здiйснювати органiзацiйно-розпорядчi
чи адмiнiстративно-господарськi функцii (даrri - суб'екти вiдповiд€tльностi таlабо
особи).

II. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB
1. З метоЮ запобiгання конфлiктУ iHTepeciB суб'екти, Н& яких

поширюеться дiя цъого Порядку зобов'язанi дотримуватися вимог щодо
запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB, передбачених Законом
Украiни <Про запобiгання корупцii>.

2.на виконання цiеi вимоги суб'екти, на яких поширюеться дiя цього
Порядку зобов'язанi:
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- ВЖИВаТИ Заходiв щодо недопущення виникнення реального або
потенцiйного конфлiкту iHTepeciB;

- ПОВiдОмляти не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли особа
дiзналася чи повинна була дiзнатися про наявнiстъ
потенцiйного конфлiкту безпосереднього керiвника;

у неi реаJIьного чи

- не вчиНяти дiй та не приймати рiшень в умовах реального конфлiкту
iHTepeciB;

- вживати заходiв щодо вреryлювання реального чи потенцiйного
конфлiкту iHTepeciB.

3. Суб'еКти,наяких пощирюеться дiя цього Порядку не можуть прямо чи
опосередковано спонукати у будь-який спосiб пiдлеглих до прийняття рiшень,
вчинення дiй або бездiяльностi всупереч закону на користь cBoik приватних
iHTepeciB або приватних iHTepeciB TpeTix осiб.

4. У РаЗi iснування в особи cyMHiBiB щодо H€uIBHocTi в неi конфлiкту
iHTepeciB вона мае право звернутися за роз'ясненнями Нацiонального агентства
з питань запобiгання та виявлення корупцii.

5. ЯКЩО Особа отрим€rла пiдтвердження про вiдсутнiсть конфлiкry
iHTepeciB, вона звiльняеться вiд вiдповiдальностi, якщо у дiях, щодо яких вона
зверталася зароз'ясненням, пiзнiше було виявлено конфлiкт iHTepeciB.

6. ЯКЩО ОСобi ст€lJIо вiдомо про наявнiсть конфлiкту iHTepeciB у iнших
осiб Щентру, iй необхiдно повiдомити про це свого безпосереднього керiвника
або уповноважену особу з питань запобiгання та виrIвлення корупцii iз
з€вначенням обставин, ПРи яких вона дiзналась про наявнiсть конфлiкту
iHTepeciB.

III. ПОРЯДОК повiдомлень про можливiсть виникнення конфлiкту
iHTepeciB та ik реестрацiя

1. Суб'екти, на яких поширюеться дiя даного Порядку повiдомляють не
пiзнiше наступнОго робоЧого днЯ з моменТу, колИ дiзналис я чи повиннi були
дiзнатися про Htt"яBHicTb у них реального чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB
свого безпосереднього керiвника.

2. БеЗПОСеРеднiй керiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля
отримання повiдомлення про наявнiсть у пiдлеглоi йому особи реального чи
потенцiйного конфлiкту iHTepeciB приймае рiшення щодо врегулюваннrI
конфлiкту iHTepeciB, про що повiдомляе вiдповiдну особу.

3. Безпосереднiй керiвник особи у дiяльностi якоi виник конфлiкт
iHTepeciB проводить консультацii з уповноваженою особою з питань запобiгъння
та виявлення корупцiТ з метоЮ виборУ заходiв зовнiшнього врегулюваннrI
конфлiкту iHTepeciB.

4. У РаЗi Виникнення реаJIъного чи потенцiйного конфлiкry iHTepeciB у
особи,ОСООИ, ЯКа ВХОДИТЬ До складу дорадчого органу Щентру, Тендерного KoMiTeTy
I-{eHTpy, комiсiй, робочих груп тощо (далi - робочi органи ), вона не мае права
брати участь у прийняттi рiшення цим органом.

5. Така особа пода€ заяву, адресовану головi вiдповiдного робочого
органу про наявнiсть конфлiкту iHTepeciB та не приймае участь у голосуваннi з
питання, у якого у особу виникае конфлiкт iHTepeciB (додаток 1), якщо iнший



ПОРЯДОК ПоВiДомлення про конфлiкт iHTepeciB не передбачений положенням про
вiдповiдний робочий орган. Япщо конфлiкт iHTepeciB реалъний чи потенцiйний
виникае у голови вiдповiдного робочого органу, така заява подаеться керiвнику
I-{eHTpy за формою, визначеною цим Порядком.

IV. Заходи зовнiшнього та самостiйного врегулювання конфлiкry
iHTepeciB

1. У будь-якому випадку, приймаючи рiшення про вреryлювання
КОНфЛiКтУ iHTepeciB заходи зовнiшнього та самостiйно його вреryлювання мають
стосуватись особи, у дiяльностi якоi виник конфлiкт iHTepeciB.

2. Врегулювання конфлiкту iHTepeciB у I-{eHTpi здiйснюсться за
допомогою одного з нижченаведених заходlв:

1) УСУнення особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття
РiШеННЯ чи Участi в його прийняттi в умовах ре€Lльного чи потенцiйного
конфлiкту iHTepeciB;

2) застосування зовнiшнього контролю за виконанням особою
ВiДповiдного завдання, вчиненням ним певних дiй чи прийняття рiшень;

3) обмеження у доступi особи до певноТ iнформацii;
4) перегляду обсягу службових повноважень особи;
5) переведення особи на iншу посаду;
6) звiльнення особи.
3. УСУнення особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття

РiШення чи участi в його прийняттi в умовах ре€lльного чи потенцiйного
КОнфлiкту iHTepeciB здiйснюеться за нак€вом керiвника Щентру, у випадках, якщо
КОНфлiкт iHTepeciB не мае постiйного характеру та за умови можливостi
ЗаJIУЧення До приЙняття такого рiшення або вчинення вiдповiдних дiЙ iнших
гrрацiвникiв.

4. ПовноВаження здiйснюються особою пiд зовнiшнiм контролем у pmi,
ЯКЩО УСУнення особи вiд виконаннrI завдання, вчинення дiй, приЙняття рiшення
ЧИ УЧаСТi в Його приЙняттi в умовах реального чи потенцiйного конфлiкry
iHTepeciB, обмеження ii доступу до iнформацii чи перегляд 11 повноважень с
НеМОжЛиВим та вiдсутнi пiдстави для ii переведеннrI на iншу посаду або
звiльнення.

Зовнiшнiй контроль здiйснюеться в таких формах:- перевiрка працiвником, визначеним керiвником Щентру стану та
РеЗУльТаТiв виконання особою завдання, вчинення нею дiй, перевiрка змiсту
Рiшень чи пpoeKTiB рiшень, що приймаються або розробляються особою з питань
пов'язаних iз предметом конфлiкту iHTepeciB;

- Виконання особою завдання, вчинення нею дiй, розгляд справ,
ПiДГОтОвка та прийняття нею рiшень у присутностi визначеного керiвником
I_{eHTpy працiвника.

5. У рiшеннi (наказi) про здiйснення зовнiшнъого контролю
ВИЗНаЧаЮТьСя форма контролю, уповноважениЙ на проведення контролю
ПРаЦiвник, а також обов'язки особи у зв'язку iз застосуваннrIм зовнiшнього
КОНТРОлю За виконанням нею вiдповiдного завдання, вчиненням нею дiй чи
прийняття рiшень.
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6. ОСОба, вiдносно якоi прийнято рiшення про здiйснення зовнiшнього
контролЮ, не пiзНiше насТупного робочого дня з дня прийняття рiшення про
застосування зовнlшнього контролю ознайомлюеться з таким рiшенням.

7. обмеЖення доступУ особи, на яку поширюетьоя дiя даного Порядку
до певноi iнформацii здiйснюсться за рiшенням керiвника Щентру, у випадку,
якщо конфлiкт iHTepeciB пов'язаний з таким доступом та мас постiйний характер,
а такоЖ за можливост1 продовження н€Lпежного виконання особою повноважень
на посадi за умови такого обмеження i можливостi доручення роботи з
вiдповiдною iнформацiею iншому працiвнику.

8. Перегляд обсяry службових повноваженъ осiб, на яких поширюеться
дiя цъого Порядку здiйснюетъся за рiшенням керiвника Щентру у разi, якщо
конфлiкт iHTepeciB У Тх дiяльностi мае постiйний характер, пов'язаний з
конкретним повноваженням особи, а також за можливостi продовження
наJIежного виконання ними службових завдань у разi такого перегляду i
можливостi надiлення вiдповiдними повноваженнями iншого працiвника.

9. ПеРеВеДеННя осiб, на яких поширюеться дiя цього Порядку на iншу
посаду у зв'язку з наявнiстю реального чи потенцiйного конфлiкту iHTepeciB
здiйснюеться за рiшенням керiвника I-{eHTpy у разi, якщо конфлiкт iHTepeciB у iх
дiяльностi мае постiйний характер i не може бути вреryльований шляхом
усунення такоi особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення
чи участi в його прийняттi, обмеження ii достугry до iнформацii, перегляду iT
повноважень та функцiй, позбавлення приватного iHTepecy та за HMBHocTi
вакантноi посади, яка за своiми характеристиками вiдповiдае особистим та
професiйним якостям особи.

10. Переведення на iншу посаду здiйснюеться лише за згодою особи, яка
пlдлягае переведенню на 1ншу посаду, з дотриманням вимог КЗпП Украiни.

11. Звiльнення осiб, на яких поширюеться дiя цього Порядку з займаноi
посади у зв'язку з наявнiстю конфлiкту iHTepeciB здiйснюеться у разi, якщо
реальний чи потенцiйний конфлiкт iHTepeciB у iх дiяльностi мае постiйний
характер i не може бути вреryлъований в iнший спосiб, в тому числi через
вiдсутнiСть згоди на переведення або на позбавлення приватного iHTepecy.

12. особи, на яких поширюеться дiя цього Порядку, у яких наявний
реальниЙ чи потеНцiйний конфлiкт iHTepeciB, можуть самостiйно вжити заходiв
щодо його врегулювання шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy
з наданням пiдтверджуючих документiв безпосередньому керiвнику.

а також за можливостi н€Lпежного виконання особою

1з. Позбавлення приватного iHTepecy мае виключати
можливiсть його приховування.

будь-яку

v. Порядок врегулювання конфлiкry iHTepeciBo у разi його
виникнення, в дiяльностi керiвника Щентру

1. Врегулювання конфлiкry iHTepeciB у дiяльностi керiвника I_{eHTpy
здiйснюеться вiдповiдно до Закону Украiни <про запобiганй корупцiь>.

2. Рiшення про вреryлювання конфлiкту iHTepeciB у дiяльностi керiвника
I-{eHTpY приймаетъся Уповноваженим органом управлiння МiнiстБрством
охорони здоров'я Украiни.



3. Керiвник Щентру не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли
дiзнавсЯ чи повинен був дiзнатися про наявнiсть у нього реального чи
потенцiйного конфлiкту iHTepeciB повiдомляе про це моз Украiни.

4. У РаЗi Наявностi у дiяльностi керiвника Щентру реального чи
потенцiйного конфлiкту iHTepeciB, BiH може самостiйно вжити заходiв щодо його
вреryлювання шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iHTepecy з
наданням пiдтверджуючих документiв МОЗ Украiни.

5. Позбавлення приватного iHTepecy мае виключати будь-яку можливiсть
його приховування.

уповноважена особа з питань
запобiгання та виявлення корупцiI Олеся ПоноМАРьоВА



Щодаток 1

до Порядку запобiгання та врегулювання
конфлiкту iHTepeciB у !ержавнiй ycTaHoBi
<Щентр |ромадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiнп>

Головi

(назва робочого органу до якого подаегься заява)

(прiзвище, iнiцiали)

вiд

робочого
органу, членом якого е особа, що повiдомляе про конфлiкт
iHTepeciB)

(назва посади та структурного пiдроздi.lrу )

зАявА

Вiдповiдно до ст. 28, 29 Закону Украiни (Про запобiгання корупцii)
повiдомляю, що при розглядi на засiданнi

(лата1

питання

у мене виникае конфлiкт iHTepeciB.
вреryлювання конфлiкту iHTepeciB буду здiйснювати тIтляхом мост неучастi

в голосуваннi по даному питанню.

(лата1 (пiлпис)


