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ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРО ЗАПОБIГАШIЯ КОНФЛIКТУ IHTEPECIB ПIД ЧАС 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАХОДIВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСIЙНОГО 

РОЗВИТКУ ТА НЕДОПУЩЕНИЯ ЗАЛУЧЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ 
КОШТIВ ФIЗИЧНИХ (IОРИДИЧНИХ) ОСIБ ДЛЯ РЕКЛАМИ 

ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ, МЕДИЧНИХ ВИРОБIВ АБО МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

1. Загальнi положення 

1.1 . Положення про запобiгання конфлiкту iнтересiв пiд час проведення 

заходiв безперервного професiйного розвитку та недопущення залучення i 

використання коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами лiкарських 

засобiв, медичних виробiв або медичних послуг (далi - Положення) у заходах 

БПР, що проводяться Громадською органiзацiсю «Асоцiацiя серцево

судинних хiрургiв Укра"iни» (далi - Асоцiацiя) розроблено на пiдставi 

вiдповiдних норм Загально"i декларацi·i прав людини ООН, Конституцii: 

Укра·iни, Законiв Украi·ни «Про освiту», «Про вищу освiту» , «Про фахову 

передвищу освiту», «Про запобiгання корупцi"i» , «Про засади запобiгання та 

протидii" дискримiнацi·i в Укра·iнi» , «Про забезпече11ня рiвних прав та 

можливостей жiнок i чоловiкiв», Методичних рекомендацiй щодо запоб i гання 

та врегулювання конфлiкту iнтересiв, затверджених рiшенням Нацiонал ьного 

агентства з питань запобiгання корупцi·i вiд 29.09.2017 № 839. 

1.2. Метою Положення с врегулюнання та запоб i гання конф.гт i кт~1их 

ситуацiй у виглядi конфлiкту iнтересiв пiд час проведения заходiв 

безперервного професiйного розвитку та недопущення залучення 

використання коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами л i карських 



засобiв, медичних виробiв або медичних послуг та можливих негативних 
наслiдкiв для Acoцiaцii'. 

1.3. Положения е локальним нормативно-правовим актом, що 

знаходиться у вiльному доступi для учасникiв безперервного професiйного 

розвитку, членiв Acoцiaцii' та ycix зацiкавлених осiб. 

2. Загальнi засади полiтики запобiгання конфлiкту iнтересiв пiд час 

проведения заходiв безперервного професiйного розвитку та/або 

залучення i використання коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами 

лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг. 

2.1. В основу полiтики роботи по управлiнню конфлiктом iнтересiв пiд 

час проведения заходiв безперервного професiйного розвитку та/або 

залучения i використания коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами 

лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг (конфлiктними 

ситуацiями) покладенi наступнi принципи: 

- обов'язковiсть розкриття iнформацii.' про реальну або потенцiйну 

конфлiктну ситуацiю; 

- iндивiдуальний розгляд та оцiнка репутацiйних ризикiв для Acoцiaцii.' 

при виявленнi кожноi.' конфлiктноi.' ситуацii.' та iТ врегулювания; 

- конфiденцiйнiсть процесу розкриття iнформацii.' про конфлiктну 

ситуащю; 

- дотримания балансу iнтересiв Acoцiaцii.' i учасникiв заходiв 

безперервного професiйного розвитку при врегулюваннi конфлiктних 

ситуацiй; 

- захист учасника заходiв безперервного професiйного розвитку при 

регулюваннi конфлiктноi.' ситуацii.', яка була своечасно розкрита. 

2.2. Учасники заходш безперервного професiйного розвитку 

зобов'язанi: 

вживати заход1в щодо недопущения виникнення реальноi.', 

потенцiйноi.' конфлiктноi.' ситуацii.'; 

- повiдомляти не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли 

особа дiзналася чи повинна була дiзнатися про наявнiсть у неi.' реальноi.' чи 

потенцiальноi.' конфлiктноi.' ситуацii.' безпосереднього кершника та 

уповноваженого з питань антикорупцiйноi.' дiяльностi; 

- повиннi заявляти про будь-який особистий фiнансовий чи iнший 

iнтерес, який може впливати на виконания ними своi.'х повноважень; 

- повиннi своечасно повiдомляти про наявнiсть у них потенцiйноi.' або 

iснуючоi' конфлiктноi' ситуацii' стосовно будь-якого рiшения, яке розглядаеться 

або плануеться до розгляду Асоцiацiею; 



- не вчиняти дiй та не приймати самостiйних рiшень в умовах реальноi' 

конфлiктноi ситуацii. 

3. Порядок запобiгання запобiгання конфлiкту iнтересiв пiд час 

проведения заходiв безперервного професiйного розвитку та 

недопущения залучення i використання коштiв фiзичних 

(юридичних) осiб для реклами лiкарських засобiв, медичних 
виробiв або медичних послуг 

3 .1. Порядок запобiгання запобiгання конфлiкту iнтересiв та фактiв 
порушення академiчноi доброчесностi визначаеться комiсiею з питань 

академiчноi доброчесностi та дотримання принципiв доказовоi медицини 

(Комiсiя), яка створюеться за участi членiв Правлiння Громадськоi органiзацii 

«Асоцiацiя серцево-судинних хiрургiв Укра'iни» з урахуванням вимог Закону 
Укра'iни «Про освiту» та спецiальних законiв. 

3.2. У сво'iй дiяльностi Комiсiя керуеться Конституцiею Укра'iни, 
Цивiльним Кодексом Укра'iни, Законами Укра'iни «Про освiту», «Про вищу 
освiту», «Про наукову i науково- технiчну дiяльнiсть», «Про авторське право 

i сумiжнi права», «Про запобiгання корупцi'i», нормативно-правовими актами 
Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни, Статутом Громадсько'i органiзацi'i 

«Асоцiацiя серцево-судинних хiрургiв Укра'iни». 

3 .3. До складу Koмici'i входять члени Правлiння, науковi працiвники 
та спецiалiсти БПР Громадсько'i органiзацi'i «Асоцiацiя серцево-судинних 

хiрургiв Укра'iни». Дiяльнiсть членiв кoмici'i не мае бути пов'язаною iз 

виробництвом, оптовою та роздрiбною торгiвлею, iмпортом лiкарських 

засобiв та медичних виробiв. Члени кoмici'i контролюють дотримання вимог 

щодо заборони промоцii торгових назв лiкарських засобiв та медичних 

виробiв пiд час проведения заходiв безперервного професiйного розвитку; 

забезпечують контроль за дотриманням засад доказово'i медицини пiд час 

освiтнього процесу; здiйснюють дiяльнiсть вiдкрито, прозоро i на основi 
академiчно'i доброчесностi. 

3 .4. Пiд час пiдготовки Заходiв членами наукового та органiзацiйного 
комiтету з метою запобiгання конфлiкту iнтересiв доповiдачами складаеться 

декларацiя конфлiкту iнтересiв при органiзацi'i та проведеннi Заходiв, де 

фiксуеться наявнiсть чи вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв пiд час проведения 

заходу. До проведения Заходiв залучаються особи, якi не мають конфлiкту 
. . 
штересш. 

3.5. Iнформацiйнi матершли лекцiй, доповiдей, публiкацiй 

доповiдачiв заходiв подаються не пiзнiше нiж за мiсяць на перевiрку до 

Koмicii на ознаки академiчноi доброчесностi та дотримання принципiв 



( 
/ 

доказовоi' медицини. 

3.6. Комiсiею у спiвпрацi з науковим компетом Заходiв в ход~ 

пiдготовки проводиться монiторинг вiдповiдностi заявленiй метi навчання, 

вимогам академiчноi' доброчесностi; вивчаеться змiст навчальних матерiалiв 

та його вiдповiднiсть темi заходу, чи представлений матерiал е науково 

обrрунтованим iз зазначенням у вiдповiдних випадках рiвня доказовостiта 

наведенням належних посилань. 

3.7. Будь-який учасник освiтньо-наукового процесу, якому стали 

вiдомi обrрунтованi факти порушення академiчноi' доброчесностi чи намiри 

про можливiсть такого порушення, повинензвернутися до Голови Koмici1 з 

письмовою заявою на iм'я 'ii голови. У заявi обов'язково зазначаються 

особистi данi заявника (П.1.Б., контактнi данi: адреса, телефон, мiсце роботи, 

посада, особистий пiдпис ). Анонiмнi заяви чи заяви, викладенi в некоректнiй 

формi, Комiсiею не розглядаються. Голова Koмicii' вiдповiдае за дотримання 

конфiденцiйностi iнформацii' щодо персональних даних особи-заявника. 

4. Процедури врегулювання конфлiкту iнтересiв пiд час 

проведения заходiв безперервного професiйного розвитку та/або 

залучення i використання коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами 

лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг 

(конфлiктними ситуацiями) 

4.1. Адмiнiстративне врегулювання конфлiктноi' ситуацi1 здiйснюеться 

шляхом: 

- усунення учасника заходiв безперервного професiйного розвитку вiд 

виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення в умовах реальноi' чи 

потенцiйноi' конфлiктноi' ситуацii'; 

застосування контролю за виконанням учасника заходiв 

безперервного професiйного розвитку вiдповiдного завдання, вчиненням ним 

певних дiй чи прийняття рiшень; 

- обмеження доступу до певноi' iнформацii'; 

- iншi заходи в межах iснуючого законодавства. 

4.2. Самостiйне врегулювання конфлiктноi' ситуацii' здiйснюеться 

шляхом позбавлення вiдповiдного приватного штересу з наданням 

шдтверджуючих документ1в безпосередньому кер1внику Acoцiaцii'. 

Позбавлення приватного iнтересу мае виключати будь-яку можливiсть його 

приховування. 

4.3. У разi виникнення випадкiв конфлiктноi' ситуацii' учасник 

безперервного професiйного розвитку або член Acoцiaцii', мае право подати 
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звернення з метою вирiшення ситуац•.. · , r · А · ... 
11 на 1м я олови правшння соц~ацн як 

У пис~мов~::11' виглядi, так i в уснiй формi. Асоцiацiя бере на себе зобов'язання 

конфщенщиного розгляду поданих вiдомостей та врегулювання конфлiктноI 
ситуацii. (Додаток 1) 

4.4. lнформацiя, яка надiйшла, мае бути ретельно перевiрена з метою 

вибору найбiльш придатноI форми врегулювання конфлiктноI ситуацiI. Якщо 

буде встановлено, що ситуацiя не е конфлiктною, спецiальнi способи 

врегулювання не використовують. 

4.5. Порядок розгляду звернень щодо конфлiктних ситуацiй: 

- Голова Правлiння AcoцiaцiI створю€ (у разi необхiдностi) комiсiю з 

розгляду звернень щодо проявiв корупцiI, конфлiкту iнтересiв та/або 

залучення i використання коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами 

лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг, склад як01 

формуеться в залежностi вiд конкретноI ситуацii'; 

- пiсля розгляду звернения Голова Правлiния Acoцiaцii' (комiсiя) 

приймае рiшения щодо вiдповiдних заходiв. 

4.6. Не допустимо направляти повiдомления, в якому зазначею 

. . . . 
завщомо неправдив1 вщомосп про неправом1рю вчинки учасниюв 

безперервного професiйного розвитку та членiв Acoцiaцii' з метою Ух 

компрометувания. У разi встановлення фактiв завiдомо неправдивих 

вiдомостей, заявник несе персональну вiдповiдальнiсть згiдно дiючого 

законодавства Украi'ни. 

5. Прикiнцевi положения 

5 .1. Цей порядок затверджуеться 1 вводиться в д1ю р1шенням 

Громадськоi' органiзацii' «Асоцiацiя серцево-судинних xipypriв Украi
ни». 

5.2. Змiни та доповнения до цього Положения вносяться шляхом 

затверджения новоI редакцii' Положения. 

5.3. Пiсля затверджения Положения у новiй редакцiI попередне 

положения втрачае юридичну силу. 

Виконавчий директор Свiтлана ЛОЗШСЬКА 
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Громадсь1'а органiзацiя 

Асоцiацiя серцево-судинних хiрургiв Украiни 

Додаток 1 (форма звернення) 

до ПОЛОЖЕIПIЯ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рiшення Правлiння Громадськоi" органiзацii"
 

«Асоцiацiя серцево-судинних xipypriв Укра
i"ни» 

Протокол №1 вiд 28 сiчня 2022 року 

Уведено в дiю 28.01.2022 р. 

Голова Правлiння 

Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ 

ПРО ЗАПОБIГАННЯ КОНФЛIКТУ ШТЕРЕСШ ПЩ ЧАС 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАХОДШ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСIЙНОГО 

РОЗВИТКУ ТА НЕДОПУЩЕНИЯ ЗА
ЛУЧЕННЯ I ВИКОРИСТАННЯ 

коштm ФIЗИЧНИХ (ЮРИДИЧНИХ) ОСIБ для РЕКЛАМИ 

ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБШ, МЕДИЧНИ
Х ВИРОБIВ АБО МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ 

Посада керiвника 

ПIБ керiвника 

Посада особи що повiдомляе 

ПIБ повнiстю 

Повiдомлення 

Стисло викласти ситуацiю, в якiй вини
к реальний/ потенцiйний конфлiкт 

iнтересiв. 

Додатки ( доказовi документи, ПIБ свiдкiв i т. д
.) 

Дата повiдомлення: пiдпис 


