
Додаток 1 

(підпункт 1.1.1. пункту 1.1. розділу І) 

 

Зразок самостійного тесту на наявність (відсутність) конфлікту інтересів* 

Потенційний конфлікт інтересів  

Реальний конфлікт інтересів 

Перелік службових 

(представницьких) 

повноважень:** 

Перелік приватних інтересів (у 

сфері службових 

повноважень)*** 

Зміст впливу приватного 

інтересу 

    -  

      
* - Загальні настанови до тестів: 

1. Для отримання об’єктивного результату самотестування особа, яка його проводить, повинна максимально відверто 

надавати відповіді, уникаючи ігнорування (самоомани) наявності приватних інтересів.  

2. Для зручності при першому самотестуванні доречно створити окремий електронний файл (форму), що дозволить 

скоротити час при подальших  його проведеннях. 

 

** - У відповіді вказується перелік повноважень за законом, трудовим договором, посадовою інструкцією, положенням про 

колегіальні, дорадчі органи, установчим документом, положенням про структурний підрозділ, колективним договором тощо. 

*** - У відповіді вказуються приватні інтереси, які саме відносини їх зумовлюють  

та в чому полягає можливий вплив 

Приклад заповнення  

Потенційний конфлікт інтересів  

Реальний конфлікт інтересів 

Приклад 1 

Перелік службових 

(представницьких) 

повноважень:** 

Перелік приватних інтересів (у 

сфері службових 

повноважень)*** 

Зміст впливу приватного 

інтересу 

… 

 Здійснювати 

контроль 

стосовно 

структурних 

підрозділів 

…  

… 

 В одному зі структурних 

підрозділів працює моя 

дружина. Це може вплинути 

на здійснення/нездійснення 

заходів контролю, а у разі 

здійснення – об’єктивність, 

неупередженість таких 

заходів. 

… 

-  

Приклад 2 

Потенційний конфлікт інтересів  

Реальний конфлікт інтересів 

Перелік службових 

(представницьких) 

повноважень:** 

Перелік приватних інтересів (у 

сфері службових 

повноважень)*** 

Зміст впливу приватного 

інтересу 

… 

 Здійснювати 

контроль 

стосовно 

структурних 

підрозділів 

…  

… 

 В одному зі структурних 

підрозділів працює моя 

дружина. Це може вплинути 

на здійснення/нездійснення 

заходів контролю, а у разі 

здійснення – об’єктивність, 

неупередженість таких 

заходів. 

… 

… 

 Не повідомив про 

потенційний конфлікт 

інтересів безпосереднього 

керівника та взяв участь у 

заходах контролю 

стосовно структурного 

підрозділу, в якому 

працює моя дружина 

… 
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Додаток 2 

(підпункт 1.1.2. пункту 1.1. розділу І) 

 

Рекомендована форма повідомлення безпосереднього керівника про 

реальний/потенційний конфлікт інтересів 

Керівнику_________________________

____________________________________

____________________________________ 

               (П.І.Б. особи, яка повідомляє, посада) 

____________________________________
____________________________________ 

 

Повідомлення 

про реальний/потенційний конфлікт інтересів 

 

__________________________________________________________________________ 
(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, суть приватного інтересу, що 

__________________________________________________________________________ 
впливає на об’єктивність прийняття рішення, а також зазначити чи вчинялися дії та чи приймалися рішення в  

__________________________________________________________________________
умовах реального конфлікту інтересів)  

 

Додатки: 

Дата   Підпис особи, яка повідомляє 

  



3 

 

Додаток 3 

(підпункт 1.1.2. пункту 1.1. розділу І) 

 

 

 

  

Рекомендована форма повідомлення Національного агентства з питань 

запобігання корупції про наявність реального/потенційного конфлікту 

інтересів 

 

1. Інформація про особу, яка повідомила про наявність реального, потенційного конфлікту 

інтересів: ___________________________________________________________ 
                                                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

2. Місце роботи особи: __________________________________________________________ 
(повне найменування органу державної влади або місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права тощо)   

 

3. Посада, на яку призначено (обрано) особу: ______________________________________ 
 
 

4. Дата призначення (обрання) на посаду: _________________________________________ 

 

5. Перелік службових повноважень, під час виконання яких виник реальний чи потенційний 

конфлікт інтересів: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

6. Інформація стосовно наявності реального, потенційного конфлікту інтересів: 

_______________________________________________________________________________ 
                                      (стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний, потенційний конфлікт інтересів, а також 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                             суть приватного інтересу, що впливає на об’єктивність прийняття рішення) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Чи вчинялися дії та чи приймалися рішення в умовах реального конфлікту інтересів: 

______________________________________________________________________ 
                                                                           (якщо так, то вказати, які саме) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Інформація про заходи, які вжито щодо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Додаток 4 

(підпункт 1.1.4. пункту 1.1. розділу І) 

 

 

 

Додатки:__________________________________________________________________ 
(нотаріально засвідчена копія укладеного договору, копії наказу про призначення (рішення про обрання) на посаду 

та установчих документів чи документів, що підтверджують наявність корпоративних прав) 
 

 

 
Дата: ________________                               Підпис особи, яка повідомляє: ________________ 

Рекомендована форма повідомлення Національного агентства з питань 

запобігання корупції про передачу в управління підприємств та/або 

корпоративних прав 

 

 

1. Інформація про особу, яка передала в управління належні їй підприємства та/або 

корпоративні права: ___________________________________________________________ 
                                                             (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер  

                                                                    паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від  

                                                                                     прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) 

 

2. Посада, на яку призначено (обрано) особу, у зв’язку з чим здійснено передачу в 

управління належних їй підприємств та/або корпоративних прав: __________________ 
 
 

3. Дата призначення (обрання) на посаду: _________________________________________ 
 

 

4. Дата передачі підприємств та/або корпоративних прав в управління: _____________ 
 

5. Відомості про передані підприємства та/або корпоративні права: _________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(найменування переданого в управління підприємства, його організаційно-правова форма, код Єдиного державного реєстру підприємств і 

організацій України, частка у статутному (складеному) капіталі підприємства, у грошовому та відсотковому вираженні, а у випадку, якщо 

це цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, відомості стосовно виду цінного папера, його емітента, дати 

набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів) 

 

6. Спосіб передачі підприємств та/або корпоративних прав в управління: ____________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

7. Інформація про особу, в управління якій передано підприємства та/або корпоративні 

права: ___________________________________________________________ 
                                                          (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер  

                                                           паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття  

                                                           реєстраційного номера облікової картки платника податків) особи, в управління якій передано 

                                                           підприємства та/або корпоративні права або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням  

                                                           коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) 

 


