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ПОРЯДОК
запобігання та врегулюванн5і конфлікту інтересів у Луганському
національному аграрному університеті

1. Загальні ноложенни

1.1. Цей Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у
Луганському національному аграрному університеті (далі - Порядок)
розроблено на підставі Закону України «Про запобіїання корупції» та інших
актів антикорупційного законодавства для використання в роботі
працівниками Луганського національного аграрного університету (далі Університет) і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час
здійснення ними своїх повноважень та реалізації прав.
1.2. Терміни, які вживаються в цьому Порядку:
1.2.1. потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи нриватноі'о
інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі
повнова:ження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженісгь
прийняття нею рішень або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання
зазначен их повно важен ь;
1.2.2. реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним
інтересом особи за її службовими чи представницькими повноваженнями, що
вп.:іиває на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на
вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень:
1.2.3. 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, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських,
політичних, релігійних чи інших організаціях;
1.2.4. близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільніпм
побутом і мають взаємні права за обов’язки із суб’єктом (крім осіб, взаємні
права та обов'язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому

ЧИСЛІ осоои, ЯКІ СПІЛЬНО проживають, але не переоуваїоть у ііілюоі, а також незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим,
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба,
прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, гесть, теща,
свекор, свекруха, усиноі^лювач чи усиноттлений, опікун чи піклувальник,
особа, яка перебуває під опікото або піклуванням згсшаного суб’єкта;
1.2.5.
пряме підпорядкуванітя - відносини прямої організаційної або
правової залежності підлеглої особи від її керівнтіка, в тому числі через
вирітнеттня (участь у вирітттенні) питань прийттяття на роботу (обрання за
конкурсом), звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних
стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролто за їх виконанням.
1.3. Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов’язково призводить
до фактів корупції, однак істотно підвиїїтує ризик вчинення корупційних діянь
та є но суті їх передумовою.
Конфлікт ііттересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена
суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неуїтередженісгь
прийняття рішень (вчинення або не вчинення дій), а й тоді, коли вотта
потенційно може вплинути на них.
Конфлікт інтересів має містш й тоді, коли йдеться про суперечність
особистого інтересу близької особи працівника Універси тезу з її
по вт-іоважен т-іями.
Приховування працівником Університету ттаявнот'о гіриватноіч) інтересу
вже розцінюється як порушення трудової дисциттліни і ттотребує вжиття
відповідних заходів щодо запобіганття корупції.
1.4. Суб’єктами, на яких поширюється дія даноїх) Порядку, є ректор,
проректоріі, керівники струтстурних та відокремлених структурних гтідрозділів
Університету та їх заступтіики, інші працівники Університету, наділені
повноваженнями, відповідно до посадових обов’язків, здійснювати
оргаттізаційно-розтторядчі чи адміністративно-господарські функції.
1.5. Усі тірацівники Університету, при виконанні своїх посадових
обов’язків, мають запобігати та не допускати конфлікту інтересів і негайно
повідомляти свого безпосереднього керівника про обставини, ттю можугь
вплинути на Ріалежне виконання власних посадових обов’язків.

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
2.1. З метою запобігання конф.гіікту інтересів працівники Університету
зобов’язані дотримуватися вимог щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання
корупції».
2.2. На виконання цієї вимоги суб’єкти, на яких поширюється дія цього
Порядку, 3 0 0 0 в’язан і:
- вживати заходів щодо недопуидення виникнення реального або
потенційного конфлікту інтересів;
- письмово, шляхом власноручної заяви, повідомляти не пізніше
наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була
дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів,
ректора Університету шляхом подання заяви через уповноважену особу з
питань запобігання та виявлення корупції;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту
інтересів;
- вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного
конфлікту іm єресі в;
2.3. Працівники Університету не можуть прямо чи опосередковано
спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій
або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або
приватних інтересів третіх осіб.
2.4. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту
інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального
органу Національного агентства з питань запобігання корупції.
2.5. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту
іп'гересів. вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона
зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.
2.6. Якщо особі стало відомо про наявність конфлікт)' інтересів у інших
осіб Університету, їй необхідно повідомити про це свого безпосереднього
керівника або уповноважену особу з питань запобігання та впявлепня корупції
із зазначенням обставин, при яких вона дізналась про наявність конфлікту
інтересів.

3. Порядок повідомлень про можливість вппикпснпя конфлікгу
інтересів та їх ресстрація

3.1. Суб'єкти, на яких поширюється дія даного Порядку, письмово,
шляхом спрямування власноручно написаної заяви, повідомляють пе пізніше
наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися
про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, ректора
Університету (рекомендована форма - Додаток 1).
3.2. Повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів надалі Повідомлення) подається уповноваженій особі з питань запобігання та
ви явл е ння кору пиії.
3.3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
здійснює реєстрацію повідомлень в окре.мому журналі га подає їх ректору
Університету на розгляд в день отримання.
3.4. Суб'єкти, на яких поширюється дія даного Порядку, у яких конфлікт
інтересів виник з приводу функцій, не пов’язаних із службовим
підпорядкуванням, таких як контроль за виконання;л робіт, нахіання послут'.
здійснення поставок товару близькими особами, пов'язапими юридичними
особами, за цивільно-правовими, господарськими договорами тошо,
невідкладно письмово повідомляють про наявний конфлікт інтересів свого
безпосереднього керівника (рекомендована форма - Додаток 1) та не
приймають рішення в умовах конфлікту інтересів. Керівники таких осіб, яким
відомо (з повідомлення чи без такого повідомлення) про конфлікт інтересів
підпорядкованої особи, невідкладно подають пропозиції ректору щодо заходів
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, з урахуванням ст. 29 343акону України «Про запобігання корупції» (рекомендована форма Додаток 2).
4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікгу інтересів у
особи, яка входить до складу колегіального виборною органу Університету,
Тендерного комітету Університету, комісій тощо, вона пе має права брати
участь у прийнятті рішення цим органом.
5. Така особа подає заяву, адресовану голові відповідного колегіального
органу, комітету, комісії про наявність конфлікту інтересів за не приймає
участь у голосуванні з даного питання (рекомендована форма - До/даток 3).
Якидо конфлікт інтересів, реальний чи потенційний, виникає у голови
відповідного колегіального органу, комісії, комітету тощо, така заява
подається ректору Університету за формою, що додається.

4. Захо/іи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту
інтересів.
4.1. Врегуліоізання конфлікту інтересів в Університеті здійснюггься за
допомогою одного з нижченаведених заходів:
1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи поіепційного
конфлікту ітересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням працівником
відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;
4) перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника;
5) переведення працівника на іншу посаду;
6) звільнення працівника.
4.2. Усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного
конфлікту інтересів здійснюється за наказом ректора Університету, у
випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови
можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних
дій інших працівників.
4.3. Повноваження здійснюються особою під зовніпінім контролем у разі,
якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийня'пя
рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи поіепційного
конфлікту ІИ'1'ЄрЄСІВ, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її
повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу
посаду або звільнення.
Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
- перевірка працівником, визначеним Генеральним директором, стану та
результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, перевірка змісту
рішень чи проектів рішень, ш,о приймаються або розробляються особою з
питань, пов’язаггих із предметом конфлікту інтересів;
- виконання особою завдання, вчинення нею дій. розгляд справ,
підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного рекіором
У 1-ІІ всрс итету праці вн ика.

4.4. У рішенні (наказі) про здійснення зовнішнього коніролю
визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю
працівник, а також обов’язки особи у зв'язку із застосуванням зовнішнього
контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи
прийняі гя рішень.
4.5. Особа, відносно якої прийнято рішення про здійснення зовнішнього
контролю, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про
застосування зовнішнього контролю ознайомлюється з таким рішенням.
4.6. Обмеження доступу особи, на яку поширюєгься дія даного Порядку,
до певної інформації здійснюсіься за рішенням ректора Університету, у
випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має
постійний характер, а також за можливості продовяхдшпя належного виконання
особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості
доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику.
4.7. Перегляд обсягу службових повноважень осіб, на яких поширюється
дія цього Порядку, здійснюється за рішенням ректора Університету у разі
якщо конфлікт інтересів у їх діяльності має постійний характер, пов'язаріий з
конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження
належного виконання ними службових завдань у разі такого перегляду і
можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.
4. 8. Переведення осіб, на яких поширюється дія даного Порядку, на ін ш у
посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікду інтересів
здійснюється за рішенням ректора Університету у разі якщо конфлікт
інтересів у їх діяльності має постійний характер і не може бути врегульований
шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій,
прийнятгя рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до
інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного
інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками
відповідає особистим та професійним якостям особи.
4.9. Переведення на іншу посаду здійснюється лише за згодою особи, яка
підлягає переведенню на іншу посаду, з дотриманням вимог КЗпП України.
4.10. Звільнення осіб, на яких поширюється дія даного Порядку, з
займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі
якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у їх діяльності має
постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі
через відсутність згоди на переведення або на позбагзлення приватного
інтересу.

4.11. Самостійне врегулювання кюнфлікту інтересів:

Особи, на яких поширюється дія даного Порядку, у яких наявний
реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжти
заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідноі'о
приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів безпосередньому
керівн ику.
4.12. Позбавлення приватного
можливість його приховування.

інтересу

має

виключати

будь-яку

5. Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі йоі о
внннкнення, в діяльності ректора Університету.

5.1. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності ректора Університету
здійснюється відповідно до Закону України «Про загюбії ання корупції».
5.2. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності ректора
Університету приймається засновником - Міністерством освіти і науки
України.
5.3. Ректор Університету не пізніше наступного робочого дня з .момент},
коли дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи
потенційного конфлікту інтересів, повідомляє про це Міністерство освіти і
науки України.
5.4. У разі наявності у діяльності ректора Університету реального чи
потенційного конфлікту інтересів він може самостійно вжити заходів щодо
його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з
наданням підтверджуючих документів засновнику.
5.5. Позбавлення приватного
можливість його приховування.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції

інтересу

має

виключати

будь-яку

Д()()сіпюк І

Г^.о. ректора
Луганського иаіііона;іьііоі'о
аграрпогт) } іііьсрси іег\
1ІОДОЛЬСЬКОМ У Р. К).
(назва ііосали та сгр\кілрного пілро?лі;і\)

(прізвище, ім 'я, но батькові )

ПОКІЛОМ.ІСІІПИ

про реа:іьіііій/ііоісмщіГпіііп копфлікг іи ісрссіи

(стнс.'іо виклаепі сіпуацію . в якіП виник реа;іьннн нотенніі'нінн коік|)лікі інтересів. с\ іь нрнвазноіо ініересх,

що внлнваг на оо гктнвнісгь прніінятгя рішення, а також зазначні н чн вчинялися л ії та чи нрнПмалнся

ріиіемня в \ мовах реального конфлікту інтересів)

/ГІ1зізвиїце.

лага
(підпис)

і.\і я. 110-оаіькот

/1()()аііюк 2
13.0. рекіора
Луганськоі'о національної о
а І рар 11 І о >■н іне рс ито гу
11одо;іі>ськом\ І\ К ).
{ назва посади і а структх рпого підрозділу

(прізвище, ім'я, по батвк'ові )

С. і>/кбо в а за 1111с ка
щол() пропозицій врсч уліоваїїііи к'опф.іікіу і т с р е с ів

«

»

Прошу розглянути можливість врегулювання

2 0 _ _ р.
КО И ([ы Іклу

!мотепцімноі'о ре:иіі>пого)

їй герссів. яким виник у
V звязку

з ооставинами 2)

(посада. 1ІН> ііраціттка)

нас г\’п ним с нос обо м ’ :

1) ЬезпосередпіП керівник посадової особи, у якої паявппіі коп(|)лікт іп іерссів.
2) Вклпуч гься; «викладенії,ми и повідомленні» - у разі ііовіломлення нранівніїка про кч'Н(|)ЛІкі ііііересів; або
зазначак'іі.ся обставннн виявленого кон(|)лікту інтересів - за відсутності ііовідомлсння нраінвинкії.
.3) Вкаіуіотвся запропоновані конкретні способи врегулювання конфлікту інте|)есів з ураху ванням ст.
Закону України «Про запобігання корупції», наприклад:
За иаиаііості н підпорядкувапиі іавідуаача ка(()Є()ри виі<:ш()ача. і ким тоіі перибуаас у роОиніпіх сіиоспіках.
можут ь оути надані наступні прополпіії: дезпосередньо пі()п(>ря()ку(іатн анкіадача іаступннку іааі()уг,ача
кафедри, надіїнтн ного поановаженнямн н\одо інініїовання іахо()ів
июхочічіня.
'.іатсріїпьітго
стнму'новання, стягнення, кадрових рішень, контро.но стосовно пнікоео внкнадача тощо, уповноважтнн
п р ор ек н к у р а з а п і<)п орж )к уваіін я м або (>екаіиі ф а к у /ьтеп)у зО ін ет о ва т н к о н т р о .іь іа р іїн ен н я м н чн п роек п и ім н
рішень, які прннмаються або розробляються завідувачем ка(/)Є()рн. які стосуються такого вн к іадача. та
внріїнення яких не мож-.шво передати заступнику завідувача, зва.жаючн на їх загально кафе()ральннн
характер, а також' за тн.мн, що прннмаються заступннко.м ніодо такоео с.нкладача. та проводити їх
обов'язкову перевірку н поеод.ясення. Аналогічні заходи (але з урахуванням посади} .мож'уть бути застосовані
стосовно інших посадових осіб кафедр, інститутів. (1>акультетів. центрів, членів ректорату тонні.
іа наявності в підпорядкуванні керівника загально університетського структурного підроздіїу близької
особи .мо.ясуть бути надані наступні пропозиції: уповнова.ііснтн проректора здіїїсиюватн контроль за
рішення.мн чн проекта.мн рішень, які приймаються або розробляються керівникам стосовно б. інзької особи,
та проводити їх обов’язкову перевірку її погод.ж ення.
Посадовн.м особа.м. конфлікт інтересів V яких внннк з приводу функцій, не пов'я заних із с іу.іісбіктм
підпоря<)куванням, таких як контроль за виконанням робіт, надання послуг, зііінснення поставок товару
блнзькн.\н! особа.мн. пов'язанн.мн юридичними особами, за цнвільно-правовн.мн. госпоОарськн.ми договора.міг
усунути працівника вії) конт/юлкі та прннняття відповідних ріібіт ініс.іуг'товару. уповноваж ити на це іншу
особу (напрнк.іао. начальника ! !Д Ч - Для наукових Договорів, іншу .матеріа.іьно відповіда.іьну особу - Д ія
товарів, іншу поса'.)ову особу в ме.Ж'ах ко.мпетенції тощо).
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(гірі'Зіиіщс. ііііціа.’иі)

(іірічиїїіис. ім'я. ііо-Г)аг!.коиі оаніи ги ііаіімсіі> иаіімя орі.ііі).
членом якою г ocoôa. іио ііоиіломлж про коиф.іікг ііі гсрссіиі

(ііазаа ііосали га сгр> кг_\ рііою ііілроллі.!> )

ЗАЯВА
Відповідно до ст. 28, 29 Зак'оиу України «Про запобігання корупції» повідомляю, що
при розгляді на засіданні
(лгіта)

(вказати иаіімеи\ваіімя орі аиу. комісії, комілсту юіао)

питання
у MfcMie виникає к о ж іїл ік ї інтересів.

Врегулювання конфлікту інтересів буду з;нйсніовати інля.хом могї не\ часті в
голосуванні по даному питанню.

дата

Прізвище, ім'я. но-б;м і.кові/
(підпис)

