










3.4. Під час проведення заходів БПР заборонено здійснювати рекламу 

ліків і медичних виробів, промоції торгових назв.  

3.5. Під час проведення заходів безперервного професійного розвитку не 

допускається залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб, 

для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.  

3.6. Фінансування БПР працівників сфери охорони здоров’я здійснюється 

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та інших не заборонених 

законодавством джерел фінансування.  

 

 

IV Процедури врегулювання конфлікту інтересів під час проведення 

заходів безперервного професійного розвитку та/або залучення і 

використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами 

лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг 

 

4.1.Асоціація для врегулювання конфлікту інтересів під час проведення 

заходів безперервного професійного розвитку та/або залучення і використання 

коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних 

виробів або медичних послуг керується Статтею 29 Закону, яка визначає, що 

конфлікт інтересів може бути врегульований самостійно працівником або ж 

шляхом вжиття заходів зовнішнього врегулювання.  

До таких заходів Закон відносить: 

 1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення 

чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту 

інтересів; 

 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного 

завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; 

 3) обмеження доступу особи до певної інформації; 

 4) перегляду обсягу службових повноважень особи; 

 5) переведення особи на іншу посаду; 

 6) звільнення особи. 

Кожен із цих заходів має свою специфіку, адже може обиратися в 

залежності від низки умов: 

 а) виду конфлікту інтересів (потенційний або реальний); 

 б) характеру конфлікту інтересів (постійний або тимчасовий); 

 в) суб'єкта прийняття рішення про його застосування 

 г) наявності(відсутності) альтернативних заходів врегулювання; 

 д) наявності(відсутності) згоди особи на застосування заходу. 

 

4.2.Для своєчасної ідентифікації реального, потенційного конфлікту інтересів 

та з метою забезпечення вчасного запобігання та ефективного врегулювання 

конфлікту інтересів кожному суб'єкту, на якого поширюється дія Закону 

«Про запобігання корупції», рекомендується кожного разу перед 

плануванням та проведенням заходів БПР вчиняти відповідні дії.   

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1700-18




Додаток 1 до 

«Положення про запобігання конфлікту інтересів під час 

проведення заходів безперервного професійного розвитку 

та недопущення залучення і використання коштів 

фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських 

засобів, медичних виробів або медичних послуг у 

Громадської організації «Асоціація превенції 

мультифакторних захворювань і старіння «МЕЙНСТРІМ» 

 

_________________________________________________

(найменування посади безпосереднього керівника) 

_________________________________________________

(власне ім’я та призвище) 

_________________________________________________ 

(найменування посади особи, яка повідомляє) 

_________________________________________________

(власне ім’я та призвище) 

 

 

 

 

Повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, зміст 

приватного інтересу, службові повноваження, під час виконання яких приватний інтерес 

впливає (може вплинути) на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, 

вчинення дій) 

 

 

Додатки: 

 

«___»_________20___року     _______________           ___________________ 
     (дата повідомлення)                          (підпис)                          (власне ім’я та призвище) 


