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НАВЧАННЯ НА ТЕМУ: ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО 

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 

Відповідно до розділу XI. Врегулювання конфлікту інтересів в 

діяльності працівників МРЦ МВС України «Хутір Вільний» 

1. Працівники МРЦ МВС України «Хутір Вільний» зобов’язані не пізніше 

наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про 

наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово 

повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не 

приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів 

щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів. 

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у 

начальника МРЦ МВС України «Хутір Вільний» він письмово повідомляє про 

це Уповноваженого. 

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у 

Уповноваженого він письмово повідомляє про це начальника. 

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після 

отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи 

потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання 

конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника. 

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у 

підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом 

заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у 

разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому 

особи без здійснення нею відповідного повідомлення). 

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з 

нижченаведених заходів: 

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 

рішення чи участі в його прийнятті; 

2) встановлення додаткового 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. 

Порядок застосування заходів урегулювання конфлікту інтересів та його 

особливості для різних категорій працівників МРЦ встановлюється 

Уповноваженим. 

4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності начальника 

МРЦ МВС України «Хутір Вільний» приймає МВС України. 

5. Працівники МРЦ МВС України «Хутір Вільний» можуть самостійно 

вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення 

відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів 

безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного 

інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.  


