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Конфлікт інтересів

у депутатів місцевих рад
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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

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

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

ситуація, при якій посадова особа, виконуючи свої обов’язки, має приватний інтерес (особисту 

заінтересованість), яка хоча і не обов’язково приводить до прийняття неправомірного рішення або вчинення 

неправомірного діяння, але здатна до цього призвести. 
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Правила врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих 

рад визначаються Законом України «Про запобігання корупції»

Депутат міської ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник 

під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, 

комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі 

у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Стаття 59-1 

Закону України

Про місцеве 

самоврядування в 

Україні

ВИНЯТОК - якщо неучасть депутата міської ради у прийнятті рішення призведе до втрати 

повноважності відповідної ради, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у 

прийнятті такого рішення за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів 

під час засідання

ВАЖЛИВО. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не містить положень щодо 

порядку повідомлення факту участі/неучасті депутатів місцевих рад у їхніх пленарних засіданнях, у 

тому числі під час підготовки, розгляду та прийняття проектів рішень, через які в них виникає 

конфлікт інтересів.
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Депутат/депутатка Київради зобов'язаний/зобов'язана вживати заходів щодо недопущення виникнення

реального чи потенційного конфлікту інтересів, не вчиняти дії та не приймати рішень в умовах реального

конфлікту інтересів, здійснювати заходи щодо вчасного врегулювання реального чи потенційного конфлікту

інтересів.

У разі виникнення в депутата/депутатки Київради реального чи потенційного конфлікту інтересів, який виник

під час участі в пленарному засіданні Київради та/або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії

Київради, він/вона не має права брати участі в розгляді, підготовці та прийнятті відповідних рішень, щодо яких

у нього/неї виник конфлікт інтересів.

Врегулювання реального та/або потенційного конфлікту інтересів депутатом/депутаткою Київради

здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на пленарному засіданні Київради або засіданні постійної

чи тимчасової контрольної комісії Київради, інформація про таке повідомлення обов'язково вноситься до

протоколу пленарного засідання Київради або засідання постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради.

Депутат/депутатка Київради зобов'язаний/зобов'язана не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли

він/вона дізнався/дізналась чи повинен був / повинна була дізнатися про наявність у нього/неї реального чи

потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це голові постійної чи тимчасової контрольної

комісії, до складу якої він/вона входить, Київському міському голові та голові постійної комісії Київради, до

функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

РЕГЛАМЕНТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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Головуючий/головуюча на пленарному засіданні Київради або голова постійної чи тимчасової контрольної

комісії Київради, до складу якої входить депутат/депутатка Київради, перед розглядом відповідного проєкту

рішення Київради інформує Київраду або відповідну комісію Київради про наявність у депутата/депутатки

Київради конфлікту інтересів.

Після прийняття рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання Київради, засідання

постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради в цілому головуючий/головуюча на засіданні звертається

до депутатів/депутаток Київради із запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного

конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них

відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата/депутатки Київради.

Повідомлення депутата/депутатки Київради про наявність конфлікту інтересів заноситься в протокол

відповідного пленарного засідання Київради або засідання постійної чи тимчасової контрольної комісії

Київради.

Будь-який депутат /депутатка Київради або інша заінтересована особа може заявити на пленарному засіданні

Київради або засіданні постійної чи тимчасової контрольної комісії Київради про конфлікт інтересів іншого

депутата/депутатки Київради або подати відповідну письмову заяву на розгляд постійної комісії Київради, до

функціональної спрямованості якої належить питання запобігання корупції.

РЕГЛАМЕНТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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Не пізніше наступного робочого дня письмово 

повідомити 

Не брати участі в розгляді, підготовці та прийнятті 

відповідних рішень, щодо яких у нього/неї виник 

конфлікт інтересів 

Алгоритм дій депутатів/депутаток Київської міської ради при наявності у нього/неї реального чи 

потенційного конфлікту інтересів

Київський міський голова

Голова постійної чи тимчасової контрольної комісії, до 

складу якої він/вона входить.

Голова постійної комісії Київради, до функціональної 

спрямованості якої належить питання запобігання 

корупції.

В разі наявності інформації про конфлікт інтересів іншого 

депутата/депутатки Київради заявити або подати 

письмову заяву
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Приклади ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту 

інтересів 

П.І.Б. на час скоєння правопорушення:

Чечель Анатолій Дмитрович

Cтаття, відповідно до якої особу 

притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційного або пов’язаного 

з корупцією правопорушення:

ч. 2 ст. 172-7 КУпАП Порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів

Місце роботи на час вчинення 

корупційного правопорушення:

Височанська сільська рада Борзнянського

району Чернігівської області

Посада на час вчинення корупційного 

правопорушення:

Депутат місцевої ради

Склад корупційного правопорушення:

Неповідомлення особою у встановлених 

законом випадках та порядку про наявність 

у неї реального конфлікту інтересів та 

вчинення дій чи прийняття рішень в умовах 

реального конфлікту інтересів

Суть задоволення позовних вимог:

Притягнуто до адміністративної відповідальності 

за ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення з накладенням 

стягнення у виді штрафу в розмірі 6800 грн 

Дата набрання законної сили судовим рішенням про 

притягнення особи до відповідальності за корупційне 

правопорушення:

08.09.2020

Номер судової справи:

730/319/20

Дата судового рішення:

08.09.2020

Номер судового рішення:

91432558

Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення 

про притягнення особи до відповідальності за корупційне 

правопорушення:

Чернігівський апеляційний суд
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Приклади ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту 

інтересів 

П.І.Б. на час скоєння правопорушення:

Шевчик Валерій Володимирович

Cтаття, відповідно до якої особу 

притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційного або пов’язаного 

з корупцією правопорушення:

ч. 2 ст. 172-7 КУпАП Порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів

Місце роботи на час вчинення 

корупційного правопорушення:

Киселівська сільська рада Чернігівського

району Чернігівської області

Посада на час вчинення корупційного 

правопорушення:

Депутат місцевої ради

Склад корупційного правопорушення:

Неповідомлення особою у встановлених 

законом випадках та порядку про наявність 

у неї реального конфлікту інтересів та 

вчинення дій чи прийняття рішень в умовах 

реального конфлікту інтересів

Суть задоволення позовних вимог:

Притягнуто до адміністративної відповідальності 

за ч. 1, 2 ст. 172-7 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення з накладенням 

стягнення у виді штрафу в розмірі 3400 грн 

Дата набрання законної сили судовим рішенням про 

притягнення особи до відповідальності за корупційне 

правопорушення:

24.10.2020

Номер судової справи:

748/2025/20

Дата судового рішення:

13.10.2020

Номер судового рішення:

92343612

Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення 

про притягнення особи до відповідальності за корупційне 

правопорушення:

Чернігівський районний суд Чернігівської області
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Приклади ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту 

інтересів 

П.І.Б. на час скоєння правопорушення:

Шмільов Віталій Петрович

Cтаття, відповідно до якої особу 

притягнуто до відповідальності за 

вчинення корупційного або пов’язаного 

з корупцією правопорушення:

ч. 2 ст. 172-7 КУпАП Порушення вимог 

щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів

Місце роботи на час вчинення 

корупційного правопорушення:

Григорівська сільська рада Обухівського

району Київської області

Посада на час вчинення корупційного 

правопорушення:

Депутат місцевої ради

Склад корупційного правопорушення:

Вчинення дій чи прийняття рішень в 

умовах реального конфлікту інтересів

Суть задоволення позовних вимог:

Притягнуто до адміністративної відповідальності 

за ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення з накладенням 

стягнення у виді штрафу в розмірі 3400 грн 

Дата набрання законної сили судовим рішенням про 

притягнення особи до відповідальності за корупційне 

правопорушення:

21.05.2019

Номер судової справи:

372/1490/19

Дата судового рішення:

10.05.2019

Номер судового рішення:

81685835

Найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення 

про притягнення особи до відповідальності за корупційне 

правопорушення:

Обухівський районний суд Київської області
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Інформація вноситься до реєстру на основі електронної копії рішення суду 

з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Вилучення даних з Реєстру:

- ухвала суду про скасування вироку;

- виправдовувальний вирок;

- ухвала про відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження;

- скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з

корупцією правопорушення, розпорядчого документа або судового рішення про скасування розпорядчого

документа про накладення дисциплінарного стягнення.

Особа включається до реєстру довічно

Наслідки включення до Реєстру

політичні та репутаційні ризики; перешкоди для службової кар’єри; проблема з працевлаштуванням;

проблеми з проходженням спецперевірки; складнощі при веденні бізнесу

Наслідок притягнення до відповідальності за вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення – внесення інформації до єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення



СЕКРЕТАРІАТ 

КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ 

РАДИ

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

23 грудня 2021 року

Презентацію підготовлено в управлінні з питань 

запобігання та виявлення корупції секретаріату 

Київської міської ради

лютий 2022 року

За наявності питань звертайтесь у кабінети 1107А, 
1108, телефон 202-70-26


