
ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшенням Правлiння

фомадськоi органiзацii "Суспiльний проект "ЕКОЛТАВА"
протокол Nч вlд

Громадськоi органiзацii "Суспiльний проект *ЕКОЛТАRА''

Ще Положення прийнято Правлiнням з метою запровадження в органiзацii
СИСТеМи запобiгання конфлiкту iHTepeciB, вироблення порядку та шляхiв його
ВРеГУЛЮвання, а також для кращого розумiння членами та кандидатами в члени

фомадськоТ органiзацiТ "Суспiльний проект "Еколтава" (далi по тексту ГО
"ЕКоЛТаВа") пiдходу та бачення ГО "Еколтава" щодо конфлiкту iHTepeciB. Щотримання
цього Положення е обов'язковим для Bcix членiв ГО "Еколтава".

l. Загальнi положення
1.1. Положення про конфлiкт iHTepeciB ГО "Еколтава" розроблено у вiдповiдностi

ДО СТатУтУ ГО "Еколтава", iнших внутрiшнiх документiв та чинного законодавства
Украiни.

1.2. Положення визначас полiтику ГО "Еколтава" щодо визначення, виявлення,
УПРаВлiння, запобiгання та розкриття потенцiйних або дiйсних конфлiктiв iHTepeciB.

1.3. Yci працiвники ГО "Еколтава" зобов'язанi уникати будь-яких ситуацiй тадiй,
ЩО МОЖУТЬ спричинити або загрожувати конфлiктом iHTepeciB, або можуть вплинути на
НеУПеРеДЖенiсть та незыIежнiсть при розглядi та приЙняттi рiшень на користь та в
iHTepecax ГО "Еколтава".

2. Визначення конфлiкту iHTepeciB
2.|. Конфлiкm iHmepeciB - ситуацiя або набiр обставин, якi можуть викликати

РиЗИк того, що виникне суперечнiсть мiж приватними iнтересами особи або групи осiб,
ЯКi е працiвниками та членами ГО "Еколтава", та представницькими повноваженнями
ГО "Еколтава" як громадськоi органiзацii, що може зашкодити виконанню Micii ГО
"ЕКОЛТаВа", обмежити здатнiсть органiзацii виконувати своi функцii або вплинути на
Об'еКтивнiсть або неупередженiсть ГО "Еколтава" у прийняттi рiшень або на вчинення
ЧИ НеВЧИНення дiЙ пiд час виконання ГО "Еколтава" статутних повноважень.

Прuваmнuй iнmерес - будь-який майновий чи немайновий iHTepec особи, у тому
ЧиСлi зумовлениЙ особистими, сiмейними, дружнiми чи iншими позаслужбовими
СТОСУнкаМи з фiзичними чи юридичними особами, у тому числi Ti, що виникають у
ЗВ'ЯЗКу З членством або дiяльнiстю в громадських, полiтичних, релiгiйних чи iнших
органiзацiях.

2.2. Конфлiкт iHTepeciB може бути спричинений як фiнансовими вигодами
(ГРОшовими, iншЙми ,*.рiuп""ими вигодur"j ,un i нефiнансовими (вигодами, якi
неможливо оцiнити).

3. Процедури щодо виявлення та розкриття потенцiйного або iснуючого
конфлiкту iHTepeciB

3.1. Працiвники та члени ГО "Еколтава" повиннi своечасно повiдомляти про
НаЯВнiсть у них потенцiйного або iснуючого конфлiкту iHTepeciB стосовно будь-якого

ня про копфлiкт iHTepeciB



рiшення, яке розглядаеться або плану€ться до розгляду членами ГIравлiння ГО
ооЕколтава".

З.2. Виконавчий директор ГО "Еколтава" повинен завчасно повiдомити у
письмовiй формi про можливий конфлiкт iHTepeciB Голову Правлiння ГО "Еколтава".У
свою чергу Голова Правлiння органiзацii повинен повiдомити про можливий конфлiкт
iHTepeciB членiв Правлiння органiзацii.

З.З, Виконавчий директор зобов'язаний повiдомляти про буль-якi наявнi чи
потенцiйнi конфлiкти iHTepeciB або будь-яку причетнiсть, яку BiH може мати до
дiйсного чи потенцiйного контрагента, донора, клiснта, постачальника товарiв/послуг
або про будь-якi iншi обставини) що можуть передбачати конкуренцiю або суперечливi

цiлi ixHix особистих iHTepeciB та iHTepeciB ГО О'Еколтава".

З.4. Здiйснюючи cBoi повноваження, члени ГО "Еколтава" зобов'язанi дiяти
тiльки у межах наданих iм повноважень та перед третiми особами поводитися так, щоб
не зашкодити дiловiй репутацii ГО "Еколтава".

4. Процедури запобiгання конфлiкту iHTepeciB
4.|. При виникненнi конфлiкry iHTepeciB:
4.|.1. Працiвники та члени ГО "ЕкоIтава" повиннi письмово повiдомити

(написати на робочу електронну адресу) про це Виконавчого директора, а той у свою
чергу повинен повiдомити Голову Правлiння ГО "Еколтава" до початку розгдяду
вiдповiдного питання чи прийняття вiдповiдного рiшення (не менше нiж за б днiв до
початку розгляду питання)

4.I.2. Пiсля повiдомлення про можливий конфлiкт iHTepeciB Голова Правлiння
органiзацii розглядас ситуацiю i протягом 5 (п'яти) робочих днiв зобов'язаний
прийняти рiшення про вчинення даного правочину з подальшим затвердженням

рiшенням Правлiння органiзацii.
4.2. Конфлiкт iHTepeciB може бути врегульованим:
- шляхом усунення обставин виникнення конфлiкry iHTepeciB;
-шляхом письмового повiдомлення працiвниками органiзаuii Виконавчого

директора про виникнення конфлiкry iHTepeciB;
- шляхом вiдмови (самовiдводу) особи вiд участi у прийняттi рiшення

Правлiнням ГО "Еколтава", якщо така неучасть не впливае на повноваження цього
органу.

4.З. У разi недотримання вимоц передбачених цим роздiлом Положення, особа,
заiнтересована у вчиненнi ГО "Еколтава" правочину, який укладасться в умовах
конфлiкту iHTepeciB, несе вiдповiдальнiсть перед ГО "Еколтава" у розмiрi завданих
збиткiв (майнових, фiнансових, iмiджевих та iH).

5. Вiдповiдальнiсть
5.1. Працiвники та члени ГО "Еколтава" несуть вiдповiдальнiсть за

порушення чинного Положення про конфлiкт iHTepeciB.
5.2. Контроль за дотриманням цього Положення i, зокрема, за процесом

визначення, виявлення та управлiння потенцiйними таlабо iснуючими конфлiктами
iHTepeciB здiйснюеться Правлiнням органiзацii.

5.3. За наявностi пiдстав та у разi навмисного порушення цього Положення про
конфлiкт iHTepeciB члена ГО "Еколтава" може бути притягнуто до вiдповiдальностi,
зокрема його може бути позбавлено членства в ГО "Еколтава" на пiдставi рiшення
Правлiння. Рiшення щодо позбавлення членства в ГО "Еколтава" приймаеться простою
бiльшiстю голосiв членiв Правлiння (2lЗ вiд кiлькостi членiв Правлiння). У разi, якщо
кiлькiсть голосiв членiв Правлiння виявиться рiвним, голос Голови Правлiння мае
вирiшальне значення (обираеться те рiшення, за яке проголосуе Голова Правлiння).

5.4. За наявностi пiдстав та у разi навмисного порушення цього Положення про
конфлiкт iHTepeciB працiвником ГО ООЕколтава", BiH може бути звiльнений на пiдставi



подання Виконавчого .Щиректора звернення до Правлiння та винесення вiдповiдного
рiшення Правлiння.

Щодаток 1.

Зразок декларацii про вiдсутнiсть конфлiкту iHTepeciB

Додаток 2.
Список членiв ГО'ОЕколтава'О, що ознайомленi з документом



Щата Прiзвище, iм'яо по
батьковi

Пiдпис про
ознайомлення



про BИcyTHicTb конфлiкту iHTepeciB

Пiдтверджую вiдсутнiсть конфлiкту iHTepeciB та обставин, якi МОЖУТЬ

перешкоджати належному виконанню мною посадових обов'язкiв та можуть впЛинуТи

на об'сктивнiсть та Ееупередженiсть прийняття рiшень в ГО "Еколтава".
Зобов'язуюсь дiяти тiльки у межах наданих MeHi повноважень таким чинОм, ЩОб

перед третiми особами не зашкодити дiловiй репутацii ГО "Еколтава".

З Положенням про конфлiкт iHTepeciB ГО "Еколтава" ознайомлений.

(пiдпис) (ШБ)

(дата)

Щодаток 2

Перелiк членiв ГО ООЕколтава'О, що ознайомленi з документом


