Дії депутата при наявності можливого конфлікту інтересів
Корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону
України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), наданих їй службових
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди
для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині 1 статті 3 цього Закону, або на її
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до
протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з
ними можливостей.
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.
Близькі особи - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині 1 статті 3 Закону,
а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та
сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід,
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща,
свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або
піклуванням зазначеного суб’єкта.
(стаття 1 Закону України «Про запобігання корупції»)

У разі необхідності повідомлення про конфлікт інтересів під час
виконання повноважень:
1. Депутат 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.
2. Якщо неучасть депутата у прийнятті рішення призведе до втрати
повноважності відповідної ради, іншого колегіального органу, особи, у яких
наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним
органом рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт
інтересів під час засідання колегіального органу.
3. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради,
іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково
вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу.
(Стаття 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

