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1. Загальнi положення.

1.1. IIo_1toxtettrIя rIpo заrtобit,аlIня конфлiкту irlTcpeciB ttiд час Ilровс/lсlIttяr.з;iхсljlitl

безrrерервного професiйного розвитку (БПР) та IIеlIопупlелlIля за.llу.tеttllяl i

використанI{я кошr,гiв фiзичних (rоридичних) осiб лJIя реклами лiкарських :засобill,

медичних виробiв або медичних послуг у Прива,гному шiдItlрисмс,гвi "N4epeiKa

меllичних rдеrrтрiв (РОДИНАu (д-i - Провайдер) с розроб.lrеним на пiдст,аrзi Закоltу
УкраТrrи вiдt 14.10,20|4 j\1,1 1700-VII uПро запобiгання KopyгltliT>>, 1эitllстttlя
I-Iаrtiонzutьного агентства з питань запобiгання корупцiТ Ns 839 вiдt 20.09.20l7 року
<I1po загвердження Метоличних рекомендацiй Iцодо запобiгання та l]peгyJ]IoBallIlrl

коrrфлiкту itlTepeciB>, кllоложення про систему безперервного rIрофесiйrrоr'о

розвитку медичних та фармацевтичних працiвникiв> затверджене постаIIовоIо

Кабiне,гу Мiнiс,грiв УкраТни вiд 14.07.202Ip. N9 725 та iнrпих законо/dаI]чих aKT,iB, яtкi

р е гуJIIоюf,ь пи,гаI{ I-1я к он фrr iKTy iн,герес iB.

|,2, Метоtо I1о.llоження с врегулIовання та заtrобiгання коrrфлiкr,у itrT,epcciB ),

lliя_llьtlос,гi Провайдера,га можливих негативних rrаслiлкiв для ГIровайдера.

1.3. Основним завданням цього Положення с обмеження вIIJIиI]у IIриваI,IIих

iнr,ересitз, особисr,оТ зацiкавленостi спiвробiтникiв на реалiзацirо 
,гру/lових 

фуlrкItiлi,
прийняrтя дiлових рiпrень.
1.4. Термittи, шlо вя(иваIоться у Положеннi:
1,4.1. Конфлiк,г iптересiв - суперечнiсть Mixr приватItими (особистими) ilrтерссами

особи чи близьких Тй осiб та iT с.ттужбовими повI{ова}кен}Iями. Законо/lавс1,I]о

розрiзпяс по,генцiйний r,a реальний конф"тriкт irr,гересiв, IIоняття яких IIaBe/IcI{o в

Законi.
I.4.2. ГIотенцiйний конфлiкт iHTepeciB - наявнiсть у особи приватного iltтepccy у

сферi, в якiй вона виконус своТ службовi чи предс,гавницькi IIов[Iоваження, шlо Mo)i(c

I]IIJIиIIу,ги на об'сктивнiсr,ь чи неупередrкенiс,гь прийr{я,ггя lteto pilt,lcttt,, або II.t

вчи[lення чи не вчи}Iення дiй пiд час виконанL{я зазIIачених IIoBHol]aжctIb.

1.4.3. Реальний конфлiк,г iHTepeciB - суперечнiс,гь мiж привагним it-tT,epecoM особи
,га 1Т службовими чи представницькими IrовноI]аженнями, II(о вIlJlиI]ас IliI

об'сктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiпrень, або rIа BLIиHeI{Itrl LIи Ile

вLIиFIення дiй rriд час виконання 3 зазначених IIoB[IoBa}KeHb.

1.4.4. Прива,гний iHTepeo - буль-який майновийчи немайновий irr,герес особи, у'гому
числi зумовJIений особистими, сiмейними, дружнiми .tи iнrпими I1озаслужбовими

стосунками з фiзичними чи юридичними особами, утому чисrIi T:i, tt1o ви}lикаtоl'L у
зв'язку з чJIеI{сI,вом або дiяльtлiстrо в релiгiйних, полiтичних чи iнпrих орt,аlliзаtцiях.

1.4.5. Майновий irr,герес - iHTepec щодо збереження або збiльшення обсягу, якосr'i

tIерухомого та рухомого майна особи чи близьких Тй осiб.



1.4,6, Ilсмайновий irr,герес - itl,герес, сlIрямоваttий I{a за/IовоJlсIIIIя осtlСjис,t,t,lх

сРiзичrrих (бiоlrогiчних), луховI{их, морыIьI{их, куJIь,I,урIIих, соtIizulьтtих .rи itIIllljx
нематерiальних по,греб.

|.4.7. Корупчiя - використання особою, зазначеною у с1,.3 Закону УкраТни <IIро

заlrобiгання корупцiI>, наланих Тй службових tIовноважень чи пов'язаних з IIими

можливостей з Meтolo олержання неправомiрноi вигоди або прийняття такоТ виI,о/lи

чи гtрийrlя,t-гя обiцянки/пропозицii ,гакоi виго/lи лля себе чи iнllIих осiб або

вiлтrовiдно обitIянка/проtlозицiя чи надання неправомiрноТ виго/Iи особi, зазтта,tсltiй

у LIастиI{i lтершiй ста,ггi 3 цього Закону, або на if вимогу iнrпим срiзи,ttiим IIи

Iориllичним особам з MeToIo схилити цIо особу до протиправного викорис,гaltll{я

наданих Тй службових повноважень чи пов'язаних з ними можJrивостей.
1.4.8. Б"тlизькi особи - чJIени ciM'T суб'екта, зазначеIlого у частиrri першiй с,г. 3 l3ar<orry

Украiни <fIро запобiгання корупцii>.
1.4,9. Пряме lliдпорядкування - вiдносини прямоТ органiзацiйrlоТ або ttpaBcltltli'

зzuIе)tностi пizlлеглоТ особи вiд ii керiвника, втому числi через вирiшtеttrtя (y,ln.,,,,, ,
вирiшеrrнi) питань прийнятгя на робо,гу, звiльнення з роботи, зacтocyBaIlIlrl
заохочень, дисIlип-ltiнарних стягнень, надання вказiвок, /tоручень ],oIIIo, кон,гроJlIо

за iх виконанням,
1.5. Конфлiк,г iHTepeciB мас мiсце лише тодi коли суперечFIiсть вже фак,гичтlо
вIIлинуJlа на об'сктивнiс,гь або неупередженiсть гтрийняrтя рiпrень (вчиIlеrtltя або ttc

вчиIlення дiй), а також i r,одi коли вона потенцiйт]о може вIIJIинути I{a }lих, ,lKIllo

йдеr,ься Ilpo сушеречнiсть особис,гого itlтересу IIосадовоi особи з il' с.ltужбоIзими

IIовноI]аженнями.

2. Запобiгання впливу приватних iHTepeciB, особис,гоi зarliKaB.lleltoc,r,i
IIредставtlикiв Провайлера на прове/Iення захо/Iiв БIIР.

2.|. З ме,гою запобiганrrя конфлiкту iгrтересiв rri/д час провеl{енllя захо/liв l,;l

IIеI1опущеFIIIя залучення i використання коrштiв фiзичних (rори.tiичrlих) осiб ,,uтя

реклами -пiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних посJlуг ГIровайлер:
2.1.1.не проводить безпосередньо або з залучення TpeTix осiб дiяльнiстL, гtов'язаttу
з виробниIIтвом, торгiвлеtо, iмпортом дiагностичноТ апарагури r,a фармаIIев,I,LILIIIих
засобiв;
2.\,2, не приховус наявнiс,гь правовiдносин з особами, якими llроваl{иl,ьсrl
iiiяльнiс,гь з виробництва, торгiвлi та iмпор,гу лiагносr,ичноТ апаратури ,I,a

фармацев,гичних засобiв ;

2,|,3. FIe рекJIамус,горговi назви фармацевтичних засобiв або виробiв tti7i,lng
прове/lення заходiв lillP;
2,1 .4. провалить дiяльнiсть вiдкрито, прозоро, на ocHoBi академiчlrоТ добро.tесltосr,i;



2,\.5, виконус норми даного lrоложення пiдi час прове/lеLIня заходiв IjIIP,I,a
IIе/lопущення зzuIучешня i використання KourTiB фiзичних (юриличrlих) осiб ,'t.llя

реклами фармацев,l,ичних засобiв, медичних виробiв або послуl,.
2.2. З MeToIo запобiгання конфлiкту iHTepeciB iншi особи, якi ctriBпpatltolol,Il з

11ровайлером, зобов'язанi дотримуватися Положення ,га чинного закоIIо/Iавс,1,I}.]

УкраТни, а саме:
2.2,1.IJживаr,и заходiв щодо педоrlуtцення виFIикнеI{ня реаJrьного, гtо,геItttiйttоl,о

коrr флiкту irlTepeciB;
2,2.2. I]e вчиItяl]и лiй та не приймати рirпень в умовах peaJlbнol,o коrrф"lriк,гу
iHTepeciB.
2,2.3. Rх<ивати заходiв щодо врегулювання реЕtльного чи потенlliйного KottcP"ltil<T,y

iн,гересiв.
2.3. Керiвник Провайдера, в разi якщо йому стапо вiдомо про KoH(l"ltiKт itrT,epcciB
пi.цлегlrоТ йому особи чи, iншоТ особи, яка спiвпрацюе з ГIровайдером, зобов'я:заttий
в)Itиl,и передбачеrri законодавством УкраТrrи заходи llля запобit,аttтtя ,I,a

врсI,уJIIоваIIIIя KotI(l:t iKтy ilrтepeciB такоТ особи,

3. OcHoBHi принципи управлiння конфлiктом iHTepeciB.

3.1. ОсновtIим принциllом уrlравлiння конфлiк,l,ом iHTepeciB с:

3.].1. Контролr, 11ровайдера нал дотриманням вимог законодавстI]а Украirrи ,га

Ilо,rtоження.
3.L2. Обов'язкове iнформування учасникiв ocBiTHbot,o проt{есу про необхiдtлiст,ь

/{отримання принцигtiв та норм академiчноТ чесностi й професiйноТ етики;
3,1.3.Ознайом.тrенrtя Bcix учасникiв освiтньо-наукового проllесу з нормами IIboI,o

Положення.
3.2. За наявнос,гi (виявлення) конф"тriкту iн,гересiв пiд час проведеIlIrя ocBi,t,trix

захо/]iв таlабо викорисl,аI{r{я коштiв фiзичних (rоридlичrrих) осiб llJlя pcKJIaN4Ll

"ltiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг.цаrri фак,ги MaIo],L бу,{,и

вiдцкрито задекJIарованi та доведенi до уваги учасникiв ocBirrrix захо/tiв r,a trар,гltсрiв,

rцо беруть у них участь.

4. ()бовОязки осiб пов'язаltих iз здiйсненням БfIР шtоло запобiгаtrtlя KoHQl"lliKтy
iн,гересiв пiд час провелеrlня заходiв БIIР.

4.1. ГIрачiвники та заJIученi лектори ПП <Мережа медичних цен,грiв (РО/]ИIIА)),
пов'язанi зi здiйсrтенням БГIР зобов'язанi:
4.1.1. IJживати заходiв ш{ollo недопущення виI{икнення реа-пьIIого, ttотенцiйtlоl,il
коrrф"lriк,гу iн,гересiв,



4.|.2.1Iовiдомляти керiвника не пiзtliше настуtIного робочого лня з моменту, KoJII,I

особа /diзналася пронаявнiсть у неТ реального чи поl,енцiйного коrrфлiкту ittтepeciB,
4.\.З. Повиннi заявля,ги про буль-який особис,гий фiнансовий чи irrtlrий itlT,cpcc,

який може впливати на виконання ними cBoix IIовIIоважень,
4.1,4. Не вчиня,rи дiй та не приймати самос,гiйних рilшеr{ь в умовах pezull)Ilol,o

конфлiкту iHT,epeciB,

4,1.5. I]жива,ги заходiI] щодо врегулIовання реального чи по,генIIiйtIоI,о коtIф.lriк,r,1,

iн,гересiв,
4,|.6, Повиннi rriдцтверлити вiдсутнiсть конфлiкту iHтepeciB.
4.2. tlрашiвникам та iнпrим особам, що дiють вiдt iмепi 11ровайлера забороItяс,I,1,сrI:

4,2.I. використовувати своТ службовi повноваження або свос сl,аIIовиlIlо ,гtl

ttоtз'язаtli з цим мояtJlиl]остi з ме,гою одержання неправомiрноТ вигоllи l1.;tя себс ,tи

iittt_tих осiб;
4.2.2, викорис,гоI]уваги будь-яке майно Провайдера чи iT кошт,и в IIриI]атIIих

iHTepecax без зголи керiвника Провайдера;
4.2.З. вимагати або отримувати будь-яку матерiальну або немагерiа;Iь[Iу виI-олу (zulя

себе чи для близьких осiб) у зв'язку iз здiйсненням cBoix обов'язкiв, яка IIе

tlередбачена трудовим або iнпrим договором мiж цими ,га Провайдером;
4.2.4. органiзовувffги, буr,и посередником або особисr,о здiйснtовати бу,,tь-яrсi

t,о,гiвковi або бсзго,гiвковi платежi чи розрахунки з дi"шовими партIlсраNIи
IIровай2дера, якuIо ,гакi гl;lатежi чи розрахунки не rlере.цбачеrri LIиlIII14м

законолавс,гвом;
4.2.5. вчи}Iяти буль-якi дiТ, якi прямо або опосередковаI{о гri7lбурrоrоr,ь itItltих
працiвrrикiв Провайдера до поруtшення вимог законодавства УкраТrlи tltl

IIо,lIоженtля.

4.3. За наявностi (виявлення) конфлiкту iHTepeciB пiд час шровеленIIя ocBiтttix
захо/]iв ,rаJабо використання коштiв фiзичних (юридичних) осiб /lJIя рскJ]ами
лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг ланi факl,и Matoтb бу,rи

вiлкриr,о задекларованi та доведенi до уваги учасникiв ocBiTHix заходiв та lrapтtrepiB,
lr1o беру,гь у них участь.

5. [Iоря7док виявJIеIIня коrrф"rriк,гу irl,гересiв, trцо виIIиt(illо,гь tl tlciСl

lIов'язаних iз здiйснеtlrlяrм IiIIP.

5.1. УчасrIик бесгIерервIIоI,о rlрофесiйI{ого розвитку, у I]иIIаllку вияI]JIеIIf iяI pcil.JI1,1It)I,o

Llи IIol.cIiItiйt,ttl1.o Kor,rcPlliK1y ir,rr.epeciB пiд час IIровеllс}IlIя ocBir.tlbot.o :]axo/l\/, Il()I]tIIIcIl
,]l]срIIу,гися /lo tзi/ltlotзi/lzt.ltbttoT особи з дока_зами IIро ltоtrф"rtiк,г irrгcpccirз.



5,2. Особа, яка дiзнzuIася про наявнiсть реальноI,о чи гtотеttцiйноl,о ttоltф;tiкr,у
irrтepeciB пizt час проведення освiтнього захолу безперервIlоI,о lIрофесiйrrоl,о

розI]итку I1овинна повiломи,ги не пiзнiшrе наступного робочого дIIя з момеII1,у,гакоI,о

дiзнання вiлповiдальну особу або керiвника Провайдера та I{e вчиняти дiй в умовах
реаJI ьI-lого конфлiк,гу iн,гересiв.
5.3. Керiвник 11ровайдера:

5.3.1. протягом 3 (трьох) робочих днiв,
реаIьного чи потеrrцiйного конфлiкту
конфл iк,гу iн,гересiв.
5.3.2. rrриймае рiшення ],а у випадку пiдтверлження rlаявrlостi коrrфлiкr,у irlT,epcciB

в}кивае невiдкладних заходiв щодо його усу}Iення;
5.3.3. про сllосiб врегулrоваI{ня конфлiк,гу irl,гересiв rrовillомJlяс ltpaIliBltlaKa ,l,a або

особу, з яка створила конфлiк,г iHTepeciB.

б. Заходи вреryлювання конфлiкту iHTepeciB i порядку лiй, зокрема,
процесуальнi процедури реаryвання на конфлiкт iHTepeciB.

6. l . Заходи врегуJIIоваIIня конфлiкту iHTepeciB здiйсr,rrоються шляхом:
6.1.1. усунення особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняr,гя рiшlеIlttя чи

учас,гi tз його прийняrтi в умовах реаJIьного чи по,генцiйного коrrфлiкт,у iHTepeciB;
6,1.2. застосування зовнillttлього коrIтролю за виконанням особою Bi/tгloBilllto1,o
зав/IаI]ня, вчиненням нею певних дiй чи прийняrтя рiшеtль;
6.1 .З. обмеrкення лоступу особи до певtrоТ iнформаlriТ;
6.L4. перегJIяду обсягу службових повноважень особи;
6.1.5. переведення особи на iншу посаду;

6. 1 .6. звiльнення особи.

зобов'язаrlий вi,чреаI,уваl,и IIро IIarII]ttic,t,t,
,га заIIроIIонувати сrrосiб BpcI,yJIIol]aIllIrI

6.2. Рirшенtlя rIpo врегуJIIоRання конфлiкту irr,гересiв у дiяльttосr,i IIроIзай:tс1"lа

приймасться керiвником IIровайдера.
6.3. I1раuiвtлики ГIровайдера, та iншi особи, [цо спiвrrрацrоIоть, чи lliю,гь вi,lц iMcrri
Провайдера можуть самостiйно вжити заходiв tцодо врегуJтIоI]аIIFIя KorrcP:riK,r,y

iн,гересiв Itrляхом позбав.тlення вiдгtовiдного приватного iHTepecy.

7. Визначення вiдповiдальноi особи за контроJIь за можJIивим
конфлiктом iнтересiв.

1,1. У випадку необхiдностi проведення буль-яких заходiв, спрямоваI{их IIа

реалiзацiю даного Полох<ення, органiзацiя таких захолiв i коtt,гро.ltь :].l iх
виконанням tlокJIала€,гься на керiвника Провайдера або угlовt{оважеIIу ttипа особу.



7.2. ГIере"ltiк конкрс1,IIих заходiв, призначення осiб, вiztповiда-llьIIих за ix IIроI]с/lсIIIIя
,I,olI(o визIIаLIаIоться у BiдrroBillr,{oMy piпreHrri ксрiвttиl<а Ilровайдсра.

8. Прикiнцевi положення.

В.1. Контроль за виконанням даного Положення здiйонюIо,l,ь посаlIовi особи
IIровайдера в межах cBoix tIовноважень.
8,2. Змiни та доповнення до Положення затверджуIоf ься керiвником IIiэовайдср.-l.



!одаток 1 ло
Полоlкеllня про запобiганню конф:riк,гу irt,r,cpcciB
пiд час проведення заходiв безпсрервлtоr,сl
проосРесi й ного розвитку та недопуtце}l l Iя заJIуL| сl l ll я

i використання KoLrlTiB фiзичних (rориличrlих) осiб
для реклами лiкарських засобiв, медичних виробiв
або медичних послуг у Приватному пiдпрltсмс,гtзi
кМережа медичних LteHTpi в кРО/{И l IД >>

( наймування посади керiвника)

( Власне iм'я та прiзвище)

(найменування посади особtл, яка поtзillоп,l;tяi,)

(Власне iм'я та прiзвище)

Повiдомлення про реальний / потенцiйний конфлiкт iHTepeciB

(ст,ис:tо викJIас,ги ситуаIIiIо, в якiй виник решrьtтий/rlот,егrrцiйIIий KoIId)JIiK,I,

itt,гересiв, змiсl, I]риватIIоI,о iнтepecy, Iцо вtIJlиI]ас IIа об'сктивrliс,l,ь IIрийItя,I"l,rl

pitttetlttя, а також зазIIачиl,и чи вчиI{ялись лiТ,га чи IlриймаJIись piltlcttttяt l] \/N4()lj,ly

peaJlI)IIoI,o KoIId)JIiK,I,y ittтcpcciB. T,orr1o)

/\о2lаr,ки:

(/{ата повiломлсtt ttя) ( Пiдпис) (В"пасне iм'я та ttрi:зrзl.tttlс)


