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Національне агентство з питань запобігання корупції розглянуло Ваш лист  

від 18.08.2021 № 5-556/21. 

У листі запитується роз’яснення про особливості врегулювання конфлікту 

інтересів у міського голови, що виникає під час укладення ним від імені міської ради 

договору, у якому іншою стороною договору є фізична особа-підприємець – близька 

особа міського голови або юридична особа, до складу засновників (учасників) або 

керівників якої входить близька особа міського голови.   

Зокрема, у листі запитується про те, чи є в описаній ситуації дискреційними 

службові повноваження міського голови щодо підписання договору, умови якого 

затверджені відповідною радою, а також чи є порушенням законодавства про 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів підписання міським головою 

відповідних актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за таким 

договором. 

Відповідно до п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання 

корупції» (далі – Закон) на міських голів поширюються вимоги щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів. 

З огляду на наведені у ст. 1 Закону визначення, ключовими ознаками конфлікту 

інтересів є наявність у особи приватного інтересу та службових/представницьких 

повноважень, залежно від співвідношення яких виникає потенційний чи реальний 

конфлікт інтересів. 
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Закон визначає приватний інтерес як будь-який майновий чи немайновий інтерес 

особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими 

позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами (абз. 12 ч. 1 ст. 3 

Закону). 

Особиста заінтересованість міського голови у обранні контрагентом за 

договором та, відповідно, в отриманні прибутку фізичною особою – підприємцем, який 

є близькою особою міського голови, або юридичною особою, до складу засновників 

(учасників) або керівників якої входить близька особа міського голови, свідчить про 

наявність у міського голови приватного (майнового) інтересу, а тому під час участі  

у вирішенні міською радою питання обрання контрагента за договором, а також під час 

затвердження умов такого договору, у міського голови буде наявний реальний 

конфлікт інтересів. 

Відповідно до п. 16 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні» міський голова, зокрема, укладає від імені територіальної громади, ради та 

її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства. 

Якщо під час прийняття радою рішення про обрання контрагента за договором 

також будуть визначені умови та зміст такого договору, при подальшому підписанні 

міським головою договору в останнього буде відсутня дискреція (можливість на 

власний розсуд вирішити відповідні питання), що виключає наявність конфлікту 

інтересів. 

Водночас у міського голови може виникнути потенційний конфлікт інтересів 

після укладення договору, якщо він здійснюватиме контроль за дотриманням умов 

договору.  

Зокрема, у міського голови виникатиме реальний конфлікт інтересів у разі 

підписання ним актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за таким 

договором. 

З метою недопущення виникнення у міського голови конфлікту інтересів міська 

рада, крім затвердження умов зазначеного договору та уповноваження міського голови 

на його підписання, має також визначити іншу посадову особу у міській раді, яка 

здійснюватиме контроль за дотриманням сторонами умов договору, у тому числі 

підписуватиме акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг). 
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