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Типовий приклад конфлікту інтересів та висновки

НАЗК: до суду направлено протокол щодо 
в.о. генерального директора Концерну 
радіомовлення, радіозв’язку та 
телебачення

Національне агентство з питань 
запобігання корупції прийняло рішення 
про направлення до суду протоколу про 
адміністративне правопорушення 
стосовно виконуючого обов’язки 
генерального директора Концерну 
радіомовлення, радіозв’язку та 
телебачення Олександра Богданова.

Олександр Богданов допустив виникнення 
реального конфлікту інтересів, вчинив дії і 
приймав рішення в умовах реального 
конфлікту інтересів, чим порушив вимоги 
частини другої статті 172-7 Кодексу України 
про адміністративні порушення «Вчинення 
дій чи прийняття рішень в умовах 
реального конфлікту інтересів».

Зокрема, перебуваючи на посаді першого 
заступника генерального директора 
Концерну радіомовлення, радіозв’язку та 
телебачення, будучи посадовою особою 
юридичної особи публічного права, 
Богданов видав накази про преміювання 
працівників підприємства, в тому числі себе 
та своєї дружини, чим порушив вимоги 
пункту 3 частини першої статті 28 Закону 
України «Про запобігання корупції».

Враховуючи викладене, уповноважена особа 
Національного агентства склала протокол 
про адміністративне правопорушення 
стосовно Олександра Богданова.
Звертаємо увагу, що згідно з частиною 
третьою статті 12 Закону України «Про 
запобігання корупції» у разі виявлення ознак 
адміністративного правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, уповноважені 
особи Національного агентства складають 
протокол про таке правопорушення, який 
направляється до суду згідно з рішенням 
Національного агентства





Директору Чорнобильського радіаційно-екологічного
біосферного заповідника
_______________________________________________  

(прізвище, ініціали) 
_______________________________________________

(назва посади) 
_______________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про реальний/потенційний конфлікт інтересів*

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляю про наявність у 
мене потенційного/реального конфлікту інтересів під час виконання посадових обов’язків, а саме
________________________________________________________________________________________
(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)

_______________ __________________
(дата) (підпис)















3. Алгоритм дій керівника у зв'язку із встановленням 
наявності конфлікту інтересів. Способи врегулювання 

конфлікту інтересів



Заходи врегулювання конфлікту інтересів
(ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції)

 усунення посадової особи від виконання завдання, вчинення дій,
прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи
потенційного конфлікту інтересів;

 застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовою
особою відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи
прийняття рішень;

 обмеження у доступі посадової особи до певної інформації;

 перегляду обсягу функціональних обов’язків посадової особи;

 переведення посадової особи на іншу посаду;

 звільнення посадової особи.
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