
Конфлікт інтересів



Конфлікт інтересів (законодавчо-нормативні 
засади)

Порядок повідомлення про наявність/відсутність реального та/або 
потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації 
конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки УКФ 
розроблений відповідно до вимог: 

• Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 
1700-VII 

• Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 
№ 839 від 29.09.2017 Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів

• Закону України «Про Український культурний фонд».



Конфлікт інтересів (Визначення)

• потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного 
інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи 
представницькі повноваження, що може вплинути на 
об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 
повноважень;

• реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним 
інтересом особи та її службовими чи представницькими 
повноваженнями, що впливає на об’єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 
невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Закон України «Про запобігання корупції»



Конфлікт інтересів (Суб’єкти)

• працівники УКФ; 

• Дирекція УКФ;
• члени Наглядової ради УКФ;
• кандидати в експерти експертних рад;

• заявники, що беруть участь у конкурсному відборі проектів, 
реалізація яких здійснюватиметься за фінансової підтримки УКФ;

• експерти експертних рад УКФ



Конфлікт інтересів (Обов’язки суб’єктів)

• вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту 
інтересів у своїй діяльності;

• не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 
реального/потенційного конфлікту інтересів;

• вживати заходів для усунення негативних наслідків порушень 
законодавства про конфлікт інтересів;

• до початку своєї діяльності подати Дирекції Фонду повідомлення 
про дотримання Порядку (згідно з Додатком 1 до нього). 



Конфлікт інтересів (Обов’язки суб’єктів)

• невідкладно надати всю інформацію про конфлікт інтересів 
Дирекції УКФ на будь-якій стадії проведення конкурсного 
відбору та/ або фінансування проекту.   

• суб’єкт конфлікту інтересів, який заявив про такий конфлікт 
інтересів,  повинен у письмовій формі подати Дирекції УКФ 
Повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів
(згідно Додатку 2 до Порядку). 



Дії Дирекції УКФ щодо суб’єктів 
конфлікту інтересів 

Щодо членів Дирекції УКФ:

• на підставі повідомлення про конфлікт інтересів Дирекція УКФ 
приймає рішення про відсторонення члена Дирекції від участі в 
обговоренні, розгляді, оцінюванні та прийнятті рішення щодо 
конкретного проекту

Щодо працівників УКФ:
• на підставі повідомлення про конфлікт інтересів Дирекція УКФ 

приймає рішення про відсторонення такого працівника УКФ від 
проведення консультацій, оформлення документів та інших дій 
стосовно конкретного проекту



Конфлікт інтересів (Порушення вимог)

• Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів відноситься до порушень, пов'язаних із корупцією.

• У випадку встановлення факту дисциплінарного, 
адміністративного, кримінального правопорушення щодо 
виявленого конфлікту інтересів, уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції та/або Дирекція УКФ 
повідомляють про таке компетентні органи.



Конфлікт інтересів (Прозорість діяльності)

• З метою забезпечення прозорості діяльності УКФ, інформація
про виявлення (наявність) конфлікту інтересів є відкритою для 
громадськості та може бути  надана за запитом.



Договір про 
надання гранту



Законодавче регулювання

• Закон України «Про Український культурний фонд» (із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 2481-VIII від 
03.07.2018)

• Наказ Міністерства культури України «Про 
затвердження Типової форми договору  про надання 
гранту» від 30.08.2018 р. №756, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 17.09.2018 р. 
№1068/32520

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2481-19#n12


Договір про надання гранту

• У разі прийняття Дирекцією Фонду рішення про 
надання фінансування певному  проекту за рахунок 
коштів Українського культурного фонду з 
отримувачем коштів укладається договір про 
надання гранту

Закон України «Про Український культурний фонд», стаття 12 



Істотні умови договору про 
надання гранту

• визначення конкретного проекту, для реалізації якого 
надаються кошти; 

• зазначення суми гранту  з відповідним кошторисом із 
зазначенням об’єктів, на які вона витрачатиметься;

• графік платежів; 
• зобов’язання особи, яка отримує кошти, у тому числі 

щодо звітності;
• мінімальні технічні вимоги до проекту, які мають бути 

забезпечені;
Закон України «Про Український культурний фонд», стаття 12 



Істотні умови договору про 
надання гранту

• строк реалізації гранту;
• порядок надання доказів на підтвердження 

належного виконання договору про надання гранту;
• відповідальність за порушення умов договору.



Істотне порушення  умов договору

• нецільове використання коштів;
• здійснення витрат у розмірах, більших, ніж передбачено 

договором про надання гранту;
• інші порушення, що дають підстави для обґрунтованих 

припущень, що договір не буде виконано або його виконання не 
відповідатиме цілям, якими сторони керувалися при його 
укладенні.

Закон України «Про Український культурний фонд», стаття 12 



Допустимі витрати по договору 
про надання гранту

Фактичні витрати мають відповідати принципам
раціонального управління фінансами, бути
відображені в бухгалтерському обліку
Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати
витратам, передбаченим кошторисом Проекту.



Недопустимі витрати

• оплата заборгованостей Грантоотримувача;
• видатки за Проектом, раніше профінансовані з 

інших джерел;
• витрати на підготовку проектної заявки;
• основні засоби, інші необоротні активи, 

нематеріальні активи;
• інші витрати, здійснені не за призначенням.



Розірвання договору про 
надання гранту

• Договір може бути розірваний за заявою Фонду в 
односторонньому порядку;

• Розірвання відбувається за умови наявності підтвердженого факту 
порушення істотних умов договору; 

• У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок 
встановленого факту використання будь-якої частини гранту не за 
призначенням або з порушенням чинного законодавства 
Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з 
дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в 
односторонньому порядку повернути у повному обсязі 
перераховані Фондом кошти.



Додатки до договору про 
надання гранту

• проектна заявка;
• кошторис  Проекту;
• змістовий звіт;
• підсумковий фінансовий звіт.
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