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1. Облік близьких осіб

БЛИЗЬКІ ОСОБИ – члени сім’ї, а також:
Прабабуся/прадідусь
Бабуся/дідусь

Батько/мати,
вітчим/мачуха
Чоловік
Батько/мати
(свекор/свекруха)
Син/дочка,
пасинок/падчерка

Рідні
брат/сестра
Племінник/
племінниця

Рідні дядько/тітка
Рідні і двоюрідні
брат/сестра

Дружина
Батько/мати
(тесть/теща)

Зять

Рідні
брат/сестра

Невістка
Усиновлювач

Батько/
мати
Внук/внучка

Правнук/правнучка

Батько/
мати

Піклувальник
Опікун
Особа, яка перебуває
під опікою або
піклуванням

Дії посадової особи, яка:
претендує на
зайняття посади
у відомстві

письмово повідомити керівництво, про
близьких осіб, які вже працюють та
проходять службу у відомстві

переведена до
іншого органу

пройти антикорупційний інструктаж, в
тому числі щодо недопущення
конфлікту інтересів

Особа, яка працює або служить у відомстві, забов’язана
письмово повідомити керівництво про близьких осіб у разі її:
працевлаштування

зміни посади

зміна підрозділу

Невідповідність
займаним посадам та
підрозділам

Формальний підхід
щодо ведення обліку

Типові помилки, які виникають при веденні
обліків близьких осіб:
Необізнаність про
обов'язок повідомляти про
близьких осіб

Відсутня постійна
взаємодія з кадровими
підрозділами

2. Правила застосування зовнішнього
контролю для врегулювання конфлікту
інтересів

Самостійне
врегулювання

Усунення від
вчинення дій

Способи
врегулювання
конфлікту
інтересів

Звільнення

Переведення на іншу
посаду

Застосування
зовнішнього контролю

Обмеження доступу
до інформації

Перегляд обсягу
повноважень

Необхідні такі умови для застосування зовнішнього контролю:
наявність реального чи потенційного
конфлікту інтересів

конфлікт інтересів має постійний або
тимчасовий характер

за рішенням керівника підрозділу, в якому
працює особа
конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом
усунення особи від виконання завдання, вчинення дій,
прийняття рішення чи участі в його прийнятті,
обмеження її доступу до інформації, перегляду її
повноважень та функцій
застосовується виключно до заступників
начальника органу

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю
мають бути визначені:

1.

Форма
контролю

2.

Уповноважена
на проведення
контролю
посадова
особа

3.

Обов'язки особи у
зв'язку із
застосуванням
зовнішнього
контролю за
виконанням нею
відповідного
завдання,
вчиненням нею дій
чи прийняттям
рішень.

Зразок наказу:
Про застосування зовнішнього
контролю
за
здійсненням
повноважень
Відповідно до статей 28, 29 та 33 Закону України «Про запобігання корупції» та
надходженням від (посада, військове звання, П.І.П. ) повідомлення про наявність у
нього потенційного конфлікту інтересів, спричиненого проходженням військової
служби в (прикордонний загін, регіональне управління) Державній прикордонній
службі України близькими особами, а саме: дружиною (військове звання, П.І.П) на
посаді (посада), братом (військове звання, П.І.П) на посаді (посада),
НАКАЗУЮ:
1. Застосувати форму зовнішнього контролю відповідно до пункту 1 частини
другої статті 33 Закону України «Про запобігання корупції» (перевірка працівником,
визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, стану та
результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проєктів
рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним
органом, з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів) при вчиненні (посада,
військове звання, П.І.П.) дій, прийнятті рішень чи підготовці проєктів рішень стосовно
(П.І.П) (дружини), (П.І.П) (брата).

Зразок наказу:
2. Визначити (посада, військове звання, П.І.П.) уповноваженим на проведення
зовнішнього контролю у формі перевірки стану та результатів виконання (посада,
військове звання, П.І.П.) завдань, учинених дій, прийнятих рішень чи підготовлених
проєктів рішень стосовно (П.І.П) (дружини), (П.І.П) (брата).
У випадку тимчасової відсутності (посада, військове звання, П.І.П.) зазначені
повноваження покладати на (посада, військове звання, П.І.П.).
3. (посада, військове звання, П.І.П.) у зв’язку із застосуванням зовнішнього
контролю:
утримуватися від учинення дій, участі в підготовці (візуванні) рішень (наказів,
розпоряджень) та їх прийнятті щодо призначення (переміщення) на посади, звільнення з
військової служби близьких осіб (дружини та рідного брата) (військове звання, П.І.П.,
посада дружини) та (військове звання, П.І.П., посада брата), застосування щодо них
заохочень, дисциплінарних стягнень, установлення розмірів основних і додаткових видів
грошового забезпечення, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
забезпечити своєчасне інформування (не пізніше 5 числа першого місяця
кварталу, що настає за звітним) (посада, військове звання, П.І.П.) та, за наявності,
надання необхідних для здійснення відповідної перевірки документів щодо виконання
завдань, учинення дій, прийнятих рішень чи підготовлених проєктів рішень стосовно
(П.І.П. дружини) (дружин), (П.І.П. брата) (брата), у тому числі щодо застосування
заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, та контролю за їх
виконанням.

Зразок наказу:
4. Начальникові групи запобігання та виявлення корупції (посада, військове
звання, П.І.П.):
довести цей наказ до відома (посада, військове звання, П.І.П.);
здійснювати погодження всіх проєктів наказів та розпоряджень по Адміністрації
Державної прикордонної служби України, що стосуються близьких осіб (посада,
військове звання, П.І.П.), а саме: (П.І.П. дружини) (дружини) та (П.І.П. брата) (брата).
5. (посада, військове звання, П.І.П.):
здійснювати перевірку всієї інформації, усіх документів щодо вчинення (посада,
військове звання, П.І.П.) дій, прийняття рішень чи підготовки проєктів рішень
стосовно (П.І.П. дружини) (дружини) та (П.І.П. брата) (брата);
щокварталу (не пізніше 7 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним)
інформувати мене про стан виконання цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Посада, військове звання

Ім’я ПРІЗВИЩЕ

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

перевірка працівником,
визначеним керівником органу,
стану та результатів виконання
особою завдання, вчинення нею
дій, змісту рішень чи проектів
рішень, що приймаються або
розробляються особою або
відповідним колегіальним
органом з питань, пов’язаних із
предметом конфлікту інтересів

виконання особою завдання,
вчинення нею дій, розгляд справ,
підготовка та прийняття нею
рішень у присутності
визначеного керівником органу
працівника

перебувати у дружніх,
сімейних чи інших
близьких стосунках

Особа, яка
уповноважена
ухвалити рішення
про застосування
зовнішнього
контролю, і особа,
яка піддається
контролю НЕ
ПОВИННІ:

бути прямо
підпорядкованими
один одному

Алгоритм врегулювання конфлікту інтересів шляхом застосування форми
зовнішнього контролю:

1

Посадова особа повинна повідомляти (письмово) безпосереднього керівника не
пізніше наступного робочого дня про наявність у неї конфлікту інтересів

2

Начальник органу протягом двох робочих днів після отримання повідомлення
приймає рішення щодо шляхів та методів врегулювання конфлікту інтересів

3

Начальник органу видає наказ про врегулювання конфлікту інтересів шляхом
застосування зовнішнього контролю

4

Посадова особа, над якою здійснюється зовнішній контроль, раз в квартал доповідає
особі, яка здійснює контроль, про не вчинення нею дій стосовно близьких осіб

5

Особа, яка здійснює контроль, пише рапорт або заяву керівнику органу раз в
квартал, щодо виявлення або не виявлення порушень під час здійснення контролю
за діяльністю особи

6

В разі переведення чи звільнення особи, над якою здійснюється контроль,
керівником видається наказ про скасування зовнішнього контролю.

Практичне завдання:

Заступнику начальника-інженерно технічного відділу пропонують посаду
заступника начальника загону – начальника інженерно-технічного відділу.
В підрозділі штабу загону проходить службу близька особа офіцера, якому
пропонують посаду.

Чи виникає конфлікт інтересів у вищезазначених
посадових осіб у разі призначення офіцера на посаду
заступника начальника загону? Якщо так, то яким
способом врегулювати конфлікт інтересів?

