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Додаток № 4 
МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ” 

 
 

Політика Міжнародного Фонду «Відродження» 
щодо конфлікту інтересів  

 
Прoграмна рада 

 
 
МФВ прагне уникати ситуацій, які стають причиною конфлікту інтересів. Політика МФВ 
полягає в дотриманні такого правила – всі працівники МФВ й експерти, причетні до 
програмної та адміністративної діяльності, пов’язаної з прийняттям фінансових рішень, 
повинні повідомляти про наявність відносин з отримувачами допомоги, аплікантами, 
контракторами МФВ (зокрема потенційними), що можуть принести особисту, 
інституційну, політичну або фінансову користь їм, їхнім родичам, близьким друзям або 
діловим партнерам. МФВ встановлює загальну і спеціальні процедури щодо конфлікту 
інтересів для членів Правління, Програмних рад, інших дорадчих органів, експертів, а 
також для працівників Фонду. 
 
На рівні Програмної ради конфліктом інтересів вважаються такі ситуації: 
 
• Член Програмної ради бере участь у прийнятті фондом рішення щодо справи, в якій він 
не зможе залишатися незацікавленим або об’єктивним у виборі між інтересами МФВ та 
своїми власними інтересами (інтересами його родичів, близьких друзів або ділових 
партнерів); 
• Член Програмної ради або особа, з якою член Програмної ради перебуває в родинних 
стосунках є або може бути матеріально зацікавленим у наданні чи отриманні гранту, 
укладенні договору як на етапі ухвалення рішення, так і під час виконання проекту; 
• Член Програмної ради або особа, з якою член Програмної ради перебуває в родинних 
стосунках має ділові зв’язки з аплікантом або потенційним отримувачем гранту, а також 
якщо має місце інше зіткнення інтересів, яке може призвести до або вплинути на рішення 
МФВ, навіть якщо не постає питання про безпосередню особисту фінансову вигоду від 
проектної пропозиції, що розглядається. 
 
ПРОЦЕДУРИ 
 

1. Якщо член Програмної ради 
• має зацікавленність або можливу користь від запропонованої проектної 
пропозиції у формі будь-якого персонального фінансового прибутку від 
організації, як на етапі ухвалення рішення, так і під час виконання проекту, 

• чи обіймає офіційну посаду у такій організації, як на етапі ухвалення рішення, 
так і під час виконання проекту, 

• чи опиняється в іншій ситуації, яка має або може бути сприйнята, як така, що має 
ознаки конфлікту інтересів, 

він/вона мають надати всю інформацію про конфлікт інтересів Програмній раді 
перед початком будь-якої дискусії або обговорювання такої проектної пропозиції. 

 



2. Після повідомлення про наявність конфлікту інтересів, Голова Програмної ради чи 
особа, яка головує на її засіданні, визначає необхідні кроки для уникнення такого 
конфлікту. 

 
3. Член Програмної ради, який заявив про конфлікт інтересів, не має бути присутнім під 

час обговорення та голосування щодо такої проектної пропозиції. Інформація про 
заявлений конфлікт інтересів та дотримання політики МФВ щодо дотримання 
процедур МФВ в цій сфері має бути відображена у протоколі засідання Програмної 
ради. 

 
4. Якщо член Програмної ради не оголосив про конфлікт інтересів, Голова Програмної 

ради чи особа, яка головує на її засіданні, якому (якій) відомо про конфлікт інтересів, 
повинен передати відповідні матеріали на розгляд Правління МФВ. 

 
5. У разі неоголошення про існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо 

після прийняття рішення Програмною радою, виконання такого рішення має бути 
призупинено Виконавчим директором МФВ. Остаточне рішення щодо такого проекту 
приймає Правління МФВ. 

 
6. У разі, якщо конфлікт інтересів виникає у члена Програмної ради під час виконання 

проекту, він має заявити про це на найближчому засіданні Програмної ради. 
Інформація про заявлений конфлікт інтересів має бути відображена у протоколі 
засідання Програмної ради. 

 
7. Остаточне рішення щодо проектної пропозиції, попередньо підтриманої рішенням 

Програмної ради, в якому членом Програмної ради заявлено про конфлікт інтересів, 
ухвалюється Правлінням МФВ. В окремих випадках Правління МФВ може провести 
консультації з Інститутом Відкритого Суспільства перед прийняттям остаточного 
рішення щодо підтримки проектної пропозиції або підписання договору у 
відповідності до встановленої ІВС процедури. 

 
8. Кожного календарного року, перед початком першого засідання Програмної ради, 

члени Програмної ради мають підписувати заяву про дотримання політики й 
процедури МФВ щодо конфлікту інтересів. 

 
9.     Не вважаються конфліктом інтересів такі ситуації, коли: 
 
•      рішення щодо підтримки проектної пропозиції, до якої залучено члена Програмної 
ради МФВ, ухвалюється Мережевою дирекцією (програмою) Інституту Відкритого 
Суспільства, і це рішення не базується на рекомендації чи рішенні з боку відповідної 
Програмної ради МФВ; 
•      Програмна рада однієї Програми розглядає проектну пропозицію, у підтримці якої 
може бути зацікавлений або може отримати користь член Програмної ради іншої 
Програми МФВ. 


