
                                                                                                    
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 7 грудня 2015 р.                                                                              №  03/03 - 15 

м.Бурштин 

 

 

Про затвердження 

 «Порядок врегулювання конфлікту інтересів,  

у разі його виникнення, в діяльності міського голови,  

депутатів та членів виконавчого комітету 

 Бурштинської міської ради» 

 

 

Керуючись ст.59-1 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про запобігання корупції», міська рада  

 

вирішила: 

  

1.Затвердити «Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення, в 

діяльності міського голови, депутатів та членів виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради» (додається) . 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань 

законності та етики  Л.І.Горват . 

 

 

 

  

 

Міський голова                                                      Роксолана Джура 



«Затверджено» 

Рішення Бурштинської міської ради  

  від 7 грудня 2015 р. № 03/03-15   

 

 

 

 

Порядок  

врегулювання конфлікту інтересів, 

у разі його виникнення, в діяльності міського голови, депутатів та 

членів виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

  
1. Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення, в діяльності 

міського голови, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету (далі – Порядок) – це 

документ метою прийняття якого є створення умов для запобігання та протидії корупції 

шляхом використання в повній мірі всіх передбачених чинним законодавством можливостей.  

2. Конфлікт інтересів, у разі його виникнення, в діяльності міського голови, депутатів 

міської ради, членів виконавчого комітету Бурштинської міської ради врегульовується під 

час підготовки проектів рішень та їх розгляду на пленарних засіданнях Бурштинської міської 

ради та виконавчого комітету шляхом невідкладного письмового повідомлення (заяви): 

- депутатами міської ради, членами виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради -  на ім’я міського голови; 

- міським головою – на ім’я Бурштинської міської ради.  

3. Міський голова, члени виконавчого комітету та депутати Бурштинської міської 

ради подають заяви  секретарю міського голови для подальшої реєстрації вхідної 

кореспонденції та долучення до матеріалів виконавчого комітету чи сесії відповідно. 

4. Під час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні Бурштинської міської 

ради головуючий на такому засіданні перед тим, як поставити на голосування проект рішення, 

в якому є конфлікт інтересів депутата чи міського голови, зобов’язаний попередити присутніх 

на засіданні депутатів про наявність заяви щодо конфлікту інтересів та відмову від участі у 

голосуванні. 

5. При розгляді проектів рішень у постійних комісіях міської ради депутат 

утримується від участі у голосуванні при розгляді проекту рішення ради, в якому міститься 

його особистий інтерес, про що робиться запис у висновку з даного питання. 

6. Під час розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради головуючий на такому засіданні перед тим, як поставити на голосування проект 

рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету чи міського голови, 

зобов’язаний попередити присутніх на засіданні членів виконавчого комітету про наявність 

заяви щодо конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні. 

7. При затвердженні проекту рішення, один із пунктів якого містить конфлікт 

інтересів у діяльності зазначених вище осіб у сфері земельних, майнових або фінансових 

відносин, даний пункт проекту рішення приймається як окреме рішення. 

8. Не задекларований відповідним чином до пленарного засідання міської ради чи 

засідання виконавчого комітету пункт проекту рішення, який містить конфлікт інтересів, 

знімається з розгляду. 

 

 

 

 


