
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.04.2021 № 418          8 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 04.12.2020р. № 42 «Про Регламент  

Вінницької міської ради», зі змінами  

 

 

     Враховуючи Закон України «Про внесення зміни до статті 591 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів», керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада    

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни у Додаток до рішення міської ради від 04.12.2020р. № 42 

«Про Регламент Вінницької  міської ради», зі змінами, а саме: 

1.1. Пункт 6 статті 3.6.4. викласти в новій редакції: 

«3.6.4. Конфлікт інтересів при прийнятті рішень вирішується відповідно до 

чинного законодавства України.».  

1.2. Розділ 9 викласти в наступній редакції:  

                                       «Розділ 9. Конфлікт інтересів.  

1. Міський голова, секретар, депутати міської ради, заступники міського 

голови, публічно повідомляють про конфлікт інтересів, який виник під час участі 

у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), 

відповідному колегіальному органу та не беруть участі у розгляді, підготовці та 

прийнятті рішень відповідним колегіальним органом. 

2. Якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій цього Розділу, 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. 



  4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального 

органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у 

прийнятті рішення цим органом. 

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член 

відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо 

стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена 

колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.». 

1.3. Розділ 9 додатку до рішення міської ради від 04.12.2020р. №42 «Про 

Регламент Вінницької міської ради», зі змінами вважати Розділом 10. 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань законності, депутатської діяльності і етики                     

(С.Василюк). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      С.Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секретаріат міської ради 

Скляров Олег Сергійович 

Начальник відділу організаційно-методичної роботи 

 

 
 

 

 

 


