
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 01.04.2021 р. № 854 

м. Вінниця 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 30.01.2020 №252 «Про Регламент  

виконавчих органів міської ради», зі змінами 
 

 

 

Керуючись Законом України «Про внесення зміни до статті 59-1 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання конфлікту інтересів 

у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»,  

частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради                 

від 30.01.2020 №252 «Про Регламент виконавчих органів міської ради», зі змінами,             

а саме у розділі 6:  

1.1  пункт 5 § 4  доповнити п. 5.14 наступного змісту: 

«5.14 міський голова, секретар, депутати міської ради, заступники міського 

голови не беруть участі у розгляді, підготовці та прийнятті та візуванні рішень 

виконавчого комітету міської ради з питань, які призводять до конфлікту  

інтересів  у цих осіб»; 

1.2  пункт 10 § 8  викласти в новій редакції наступного змісту: 

«10. У разі, якщо на розгляд виконавчого комітету винесене питання, яке 

призводить до конфлікту інтересів у міського голови, членів виконавчого комітету, 

посадових осіб місцевого самоврядування, ці особи зобов’язані: 

▪ не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; 

▪ не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли відповідна особа 

дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи 

потенційного конфлікту інтересів повідомити про цей конфлікт інтересів 

безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не 

передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі 

колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт 

інтересів, відповідно; 

▪ вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту 

інтересів. 



  Міський голова, секретар, депутат міської ради, заступник голови, публічно 

повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні 

виконавчого комітету та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень 

виконавчим  комітетом. 

    Якщо неучасть міського голови, секретаря, заступників міського голови                      

у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності виконавчого комітету, 

особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті 

виконавчим комітетом рішення, за умови публічного самостійного 

повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання виконавчого комітету. 

 Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні 

виконавчого комітету, інформація про таке повідомлення обов’язково 

вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу. 

У разі, якщо член виконавчого комітету дізнався про існування реального чи 

потенційного конфлікту інтересів в питанні, яке розглядається виконавчим 

комітетом безпосередньо під час засідання, він зобов’язаний повідомити про 

існування конфлікту інтересів шляхом подання заяви. 

 Заява про конфлікт інтересів члена виконавчого комітету заноситься в 

протокол засідання виконавчого комітету. 

 Про наявність у члена виконавчого комітету конфлікту інтересів може 

повідомити також будь-який інший член виконавчого комітету або учасник 

засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. 

Відповідне повідомлення заноситься в протокол засідання виконавчого 

комітету. 

    Повідомлення про конфлікт інтересів не несе будь-яких правових наслідків 

при прийнятті рішення виконавчим комітетом ради. 

     Врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів відбувається 

шляхом утримання від участі члена виконавчого комітету у голосуванні під час 

прийняття рішення на засіданні виконавчого комітету. 

   У разі якщо неучасть члена виконавчого комітету у прийнятті рішень 

виконавчим комітетом призведе до втрати правомочності виконавчого комітету, 

участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім 

контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається 

виконавчим комітетом. 

    Норми щодо конфлікту інтересів регулюються даним Регламентом, 

Законом України «Про запобігання корупції», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами. 

 Неповідомлення про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при 

прийнятті рішення виконавчого комітету є підставою для зупинення міським 

головою зазначеного рішення виконавчого комітету згідно пункту 7 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».» 
 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого обов’язки 

керуючого справами виконкому С. Чорнолуцького.  

 

 

    Міський голова                                                                                      С. Моргунов 



Відділ організаційного забезпечення та діловодства 

 

Барденко Наталія Василівна 

 

Головний спеціаліст 


