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Положення Міжнародного фонду «Відродження»  

про конфлікт інтересів  
 

Це Положення регулює вирішення конфлікту інтересів стосовно працівників Міжнародного 
фонду “Відродження”. Це Положення не регулює загальну і спеціальні процедури щодо 
уникнення конфлікту інтересів для членів Правління, Програмних рад, інших дорадчих 
органів, експертів. 

 
І. ВИЗНАЧЕННЯ 
 
МФВ прагне не допускати ситуацій, які призводять до  конфлікту інтересів або мають ознаки 
такого конфлікту. Політика МФВ полягає в дотриманні правила: всі працівники, причетні до 
грантової діяльності МФВ або інших програмних чи фінансових питань/рішень, повинні 
повідомляти  про конфлікт інтересів або можливість виникнення конфлікту інтересів. 
 
Під конфліктом інтересів, що виникає на рівні Працівників Фонду слід розуміти ситуацію, 
коли: 
• Працівник МФВ бере участь у підготовці, оцінці чи ухваленні фондом рішення щодо 
питання, в якому він  може бути зацікавленим або необ’єктивним у виборі між 
інтересами фонду та своїми власними інтересами або інтересами осіб, з якими працівник 
пов’язаний родинними, дружніми або діловими (професійними) стосунками, далі – 
пов’язані особи; 

• Працівник МФВ або пов’язані особи є чи можуть бути матеріально зацікавленими у 
наданні гранту або контракту, у прийнятті рішення щодо купівлі товарів,  у виконанні  
підрядних  чи проектних робіт; 

• Працівник МФВ або пов’язані особи мають іншу нематеріальну (нефінансову) 
зацікавленість, що може вплинути на прийняття відповідного рішення МФВ або надати 
привід підозрювати про можливий вплив на процес прийняття рішення фонду.  

 
ІІ. ПРОЦЕДУРИ   
 
1. При виникненні конфлікту інтересів працівник МФВ повинен письмово повідомити про 
це Адміністрацію МФВ (Виконавчий директор МФВ - відповідно - повинен повідомляти 
Правління МФВ) до  початку  розгляду відповідного питання. 

 
2. Після повідомлення про виникнення конфлікту  інтересів, Адміністрація або Правління 
фонду розглядає ситуацію і визначає необхідні кроки для уникнення конфлікту. 
Працівник МФВ може бути відсторонений від розгляду відповідного питання та 
прийняття по ньому рішення.  

 
3. Якщо працівник  своєчасно не повідомив про виникнення конфлікту інтересів, до нього 
можуть бути вжиті заходи дисциплінарного стягнення у вигляді догани або звільнення. 
Якщо конфлікт інтересів виявлено до підписання угоди з грантоотримувачем або 
продавцем, покупцем, підрядником, таке інше, Адміністрація або Правління МФВ може 
призупинити розгляд питання та укладання відповідної угоди.  

 
 
 


