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1. ЗЛГ ЛЛЬНI ПОЛО)КЕННЯ. 

1.1. Положення про полiтнку та процедуру врегулювання конфлiктних 
ситуацiй (далi - Порядок) в Нацiонально1 академi 'i Нацiональноi' гвардii' Укра1ни 

(далi - Академiя) розроблено на пiдставi вiдповiдннх положень Всезагально·i 

дскларацi'i прав людини ООН, що була прийнята резолюцiсю Генерально·i 

Асамблею ООН 10.12.1948 № 217 А (III)), норм конвенцiй Мiжнародно·i 

opraнiзaцi'i працi, ратифiкованих Украi'ною: Конвенцii' No 111 «Про 

дискримiнацiю в галузi працi та занять», Конвенцi"i № 156 «Про рiвне ставлення 
та рiвнi можливостi для трудящих чоловiкiв i жiнок: трудящ1 1з сiмейними 

обов ' язками», Конвенцi'i № 100 «Про рiвне винагородження чоловiкiв i жiнок за 
працю рiвно'i цiнностi», Конвенцi'i № 3 «Про зайнятiсть жiнок до та пiсля 

пологiв», Конвенцi'i № 103 «Про охорону материнства», а також положень 

Конституцi'i Укра'iни, законiв Украi'ни: «Про вишу освiту», «Про засади 

запобiгання та протидi'i дискримiнацii' в Укра'iнi», «Про забезпечення рiвних 

прав та можливостей жiнок i чоловiкiв» «Про запобiгання корупцi'i», 

Методичних рекомендацiй щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту 

iнтересiв, затверджених рiшенням Нацiонального агентства з питань 

запобiгання корупцi'i вiд 29.09.2017 № 839, 1 визначас шляхи врегулювання 
конфлiктних ситуацiй пiд час здiйснення ними службових обо в' язкiв та 

повноважень. 

1.2. Термiни, якi вживаються в даному Порядку: 
1.2.1. Учасники освiтнього процесу - здобувачi вищо'i освiти, науково

педагогiчнi та педагогiчнi працiвники, адмiнiстрацiя та iншi спiвробiтники 

AKAДEMII; 
1.2.2. Конфлiкт - процес крайнього загострення суперечностей та 

боротьби двох чи бiльше сторiн у разв' язаннi значущо1 для них 

проблеми, який супроводжусться негативними емоцiями i вимагас 

разв' язання; це зiткнення iнтересiв осiб i груп, i'хнiй iдей, протилежних 

поглядiв, потреб, оцiнок, рiвня прагнень, домагань тоща. 

1.2.3. Конфлiктна ситуацiя - ситуацiя, що фiксус виникнення 

реальноi' суперечност1, пов'язаноi' з сексуальними домаганнями, 

дискримiнацiсю, корупцiсю тоща, потребах i соцiальних · очiкуваннях 

викладач1в i курсантiв (студентiв, слухачiв), або ситуацiя, що становить 

перешкоду для досягнення поставленоi' мети хоча б одного з учасникiв 

взасмодii'. 
1.2.4. Конфлiктогени - слова, дii' (чи бездiяльнiсть), спрямованi на 

образу, принижения опонента, вивести йога з себе. 

1.2.5. Об'ект конфлiктноi cumyaцii' - це матерiальна (ресурси), 

соцiальна (влада) або духовна (iдея, норма, принцип) цiннiсть, до володiння або 

користування якою прагнуть сторони конфлiкту. 

1.2.6. Предмет конфлiктноi ситуацй - це об'сктивно 1снуюча 

або уявна проблема, що е основою конфлiктноi' ситуацii'. 

1.2.7. Проблема конфлiктноi· cumyaцii· - це та суперечнiсть, що 

виникае через об'скт конфлiктноi' ситуацii' та стае причиною протиборства 
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першостt конкуренц11, психологiчно·1 
сторiн (проблема влади, взасмин, , 

сумiсностi тощо). . •· · . мiж· 
1 2 8 Конфлiктнi ситуацii' у заклад~ вищо1 освпи в~никають . 
. ;д~бувачами вищо'i освiти та адмiнiстрацiсю (кер1вниками структурних 

пiдроз~i::~~увачами вищоi' освiти i викладачами як стороною, що дас завдання 
i контролюс 'ix виконання; . . . . 

- трудовим колективом й адмш1страц1ею (кершниками структурних 

пiдроздiлiв ); . 
_ трудовим колективом i профспiлковим компетом; 
- адмiнiстрацiею й профкомом; 

- здобувачами вищоi' освiти; 

- працiвниками; . . . 
- працiвниками i керiвниками структурних шдроздш1в; 
- тощо. . . 
1.2.9. Правопорушення - це протиправне, винне, соц1ально шюдливе 

дiяння (дiя чи бездiяльнiсть) делiктоздатноi' особи, що зумовлюе юридично 

визначенi негативнi наслiдки для правопорушника. 
1.2.9.1. Корупцiйне правопорушення дiяння, що мiстить ознаки 

корупцii', вчинене особою, зазначеною у частинi 1 статп 3 Закону 
Украi'ни «Про запобiгання корупц11», за яке законом встановлено 

кримiнальну, дисциплiнарну та/або цивiльно-правову вiдповiдальнiсть~ 
1.2.1 О. Корупцiя - використання особою, зазначеною у частин1 перш1и 

статтi 3 Закону Украi'ни «Про запобiгання корупцi·i», наданих i'й службових 

повноважень чи пов' язаних з ними можливостей з метою одержання 

неправомiрноi' вигоди або прийняття такоi' вигоди чи прийняття 

обiцянки/пропозицii' такоi' вигоди для себе чи iнших осiб або вiдповiдно 

обiцянка/пропозицiя чи надання неправомiрноi' вигоди особi, зазначенiй у 

частинi першiй статтi 3 Закону Укра'iни «Про запобiгання корупцi1», або на П 
вимогу iншим фiзичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 
протиправного використання наданих 'iй службових повноважень чи пов'язаних 
з ними можливостей. 

1.2.10.1. Потенцiйний конфлiкт iнтересiв - наявнiсть у особи приватного 
iнтересу у сферi, в якiй вона виконуе сво·i службовi чи представницькi 
повноваження, що може вплинути на об'ективнiсть чи неупередженiсть 

прийняття нею рiшень, або на вчинення чи не вчинення дiй пiд час виконання 
зазначених повноважень. 

1.2.10.2. Реальний конфлiкт iнтересiв - суперечнiсть мiж приватним 
iнтересом особи та П службовими чи представницькими повноваженнями, що 
впливае на об'ективнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, або на 
вчинення чи не вчинення дiй пiд час виконання зазначених повноважень. 

1.2.10.3. Приватний iнтерес - будь-який майновий чи немайновий 
~нтерес особи, у тому числi зумовлений особистими, сiмейними, дружнiми чи 
шшими позаслужбовими стосунками з фiзичними чи юридичними особами, у 
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тому числi тi, що виникають у зв'язку з членством або дiяльнiстю в 

громадських , полiтичних, релiгiйних чи iнши_х ор:анiзацiях. , . 
1.2.10.4. Близькi особи - особи, яю сшльно проживають, пов язаю 

спiльним побутом i мають взасмнi права та обов'язки iз суб'сктом , на якого 

поширюсться дiя цього Порядку (крiм осiб, взасмнi права та обов'язки яких iз 

суб' сктом не мають характеру сiмейних), у тому числi особи, якi спiльно 

проживають, але не перебувають у шлюбi, а також - незалежно вiд зазначених 

умов - чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, 

правнук, правнучка, зять, невiстка, тесть, теща, свекор , свекруха, усиновлювач 

чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебувас пiд опiкою або 

пiклуванням згаданого суб'екта. 

1.2.10.5. Пря.ме пiдпорядкування - вiдносини прямоi· органiзацiйноi' або 

правовоi' залежностi пiдлеглоi' особи вiд ii' керiвника, в тому числi через 

вирiшення (участь у вирiшеннi) питань прийняття на роботу, звiльнення з 

роботи, застосування заохочень, дисциплiнарних стягнень, надання вказiвок, 

доручень тощо, контролю за i'x виконанням. 
Наявнiсть будь-якого конфлiкту iнтересiв не обов'язково призводить до 

фактiв корупцii', однак iстотно пiдвищуе ризик вчинення корупцiйних дiянь та е 

по сутi i'x передумовою. 
Конфлiкт iнтересiв може мати мiсце не лише тодi, коли зазначена 

суперечнiсть вже фактично вплинула на об'ективнiсть або неупередженiсть 

прийняття рiшень (вчинення або не вчинення дiй) , а i тодi, коли вона 

потенцiйно може вплинути на них якщо йдеться про суперечнiсть особистого 

iнтересу близькоi' посадовоi' особи з i"i службовими повноваженнями. 

Приховування посадовою особою наявного приватного iнтересу вже 

розцiнюеться як порушення службовоi' дисциплiни i потребуе вжиття 

вiдповiдних заходiв щодо запобiгання корупцii'. Позбавлення приватного 

iнтересу мае виключати можливiсть його приховування. 

1.2.11. Дискримiнацiя - ситуацiя, за яко'i особа та/або група осiб за Ух 

озна_ка~и р~си, ~ольор~ шкiри, полiтичн~х, релiгiйних та iнших переконань, 

стап, ВIКУ, швалщносп, етючного та соц1ального походження, громадянства, 

сiмейного та майнового стану, мiсця проживания, мовними або iншими 

ознаками, якi були, е та можуть бути дiйсними або припущеними (далi - певнi 

ознаки), зазнае обмеження у визнаннi, реалiзацii' або користуваннi правами i 

свободами в будь-якiй формi, встановленiй Законом, крiм випадкiв, коли таке 

обмеження мае правомiрну, об'ективно обrрунтовану мету, способи досягнення 

якоi' е належними та необхiдними. 

1.2.11.1. Дискримiнацiя в соцiально-трудових вiдносинах - це: а) будь-яке 

розрiзнення, недопущения або перевага, що робиться за ознакою раси, кольору 

шкiри, статi, peлiгii', полiтичних переконань, iноземного походження або 

соцiального походження, iнших релевантних ознак, i призводить до знищення 

або порушення рiвностi можливостей чи поводження в галузi працi та занять; 

6) будь-яке iнше розрiзнення, недопущения або перевага, що призводить до 

знищення або порушення рiвностi можливостей чи поводження в галузi працi 
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та занять i визначаеться пiсля консультацi'i з представницькими органiзацiями 
роботодавцiв i працiвникiв, де такi е, таз iншими вiдповiдними органами. 

Будь-яке розрiзнення, недопущения або перевага вiдносно певно:i роботи, 
що rрунтуеться на 'ii специфiчних вимогах, дискримiнацiею не вважаеться. 

l .2. l 2. Сексуальнi домагання - дi:i сексуального характеру, вираженi 

словесно (погрози, залякування, непристойнi зауваження) або фiзично 

(доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осiб, яю 

перебувають у вiдносинах трудового, службового, матерiального чи шшого 

шдпорядкування. 

l .3. Посадовi особи, на яких поширюеться дiя цього Порядку е: 
- начальник Академi:i; 
- заступники начальника Академi:i; 
- начальники кафедр (керiвники структурних пiдроздiлiв); 
- завiдувачi кафедр (керiвники структурних пiдроздiлiв); 
- iншi керiвники структурних пiдроздiлiв, :ix заступники; 
- головний бухгалтер та його заступники; 
- iншi суб'екти, на яких поширюеться дiя Закону Укра:iни «Про 

запобiгання корупцi:i». 

1.4. 3 метою попередження конфлiктних ситуацiй, запобiгання та 
протидi:i корупц11, дискримiнац11 та сексуальних домагань в Академii:, 

затверджена програма, що е комплексом правил, стандартiв i процедур щодо 
виявлення, протидi:i та запобiгання даним проявам у дiяльностi юридичноi: 

особи. 

1.4.1. Керiвництво структурних пiдроздiлiв Академii: зобов' язанi 

проводити 

спрямоваю 

громадського 

конфлiктних 

внутр1шю iнформацiйнi та просвiтницькi кампан11, 

на шдвищення рiвня обiзнаностi трудового колективу та 

самоврядування ( курсантiв/ сту дентiв) щодо попередження 

ситуацiй, включаючи питания, пов' язанi iз сексуальними . . . 
домаганнями, дискримшащею та корупц1ею тощо. 

1.5. Застосування даного Положения не виключае права захисту особи 
вiдповiдно до норм чинного законодавства. 

2. ТИПОЛОГIЯ КОНФЛIКТНИХ СИТУ АЦIЙ. 

2.1. Структура конфлiктних ситуацш: учасники ( сторони), умови 
конфлiкту, предмет та об' ект конфлiкту, образи конфлiктно'i ситуацii:, можливi 
взаемодi'i. 

2.2. Особливостi конфлiктних ситуацiй: 
- взаемозв'язок конфлiкту з правовими вщносинами (юридичними 

наслiдками); 

галузева визначенiсть конфлiктних ситуацiй та можливiсть 

застосовування примусових засобiв; 

- вирiшення конфлiкту в межах спецiально·i юридичноi: процедури. 
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2.3. Типовими конфлiктними ситуацiями рахувати: 
- дискримiнацiю за ознаками: раси, кольору шкiри, статi, peлiгi'i, 

полiтичних переконань, 1ноземного або соцiального походження, шших 
релевантних ознак; 

- конфлiкт iнтересiв; 
- конфлiктнi ситуацi'i, пов' язанi з корупцiею; 
- сексуальнi домагання; 
- конфлiктнi ситуацi'i у власних онлайн, електронних i друкованих 

матерiалах, а також публiчних висловлюваннях представникiв Академi'i; 
- конфлiктнi ситуацi'i мiж викладачем та курсантом/студентом; 
- конфлiктнi ситуацi'i мiж викладачами; 
- викладачем i керiвниками структурних пiдроздiлiв; 
- ТОЩО. 

3. РОЗВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАПОБIГАННЯ КОНФЛIКТНИХ СИТУАЦIЙ. 

3 .1. Вiдповiдальнiсть та врегулювання конфлiктних ситуацiй. 

3.1.1. Обов 'язки трудового колективу АкадемП стосовно конфлiктних 
ситуацzи: 

- монiторинг можливих причин та здiйснення профiлактичних заходiв 
(проведения бесiд, психологiчних тренiнгiв щодо запобiгання, виявлення 
та врегулювання конфлiктних ситуацiй ); 

- запобiгання (керiвникам структурних пiдроздiлiв попереджати 
виникнення конфлiктних ситуацiй, своечасно виявляти 'ix та 
iнформувати керiвництво Академi'i); 

- урегулювання (Комiсiею або створеною тимчасовою спецiальною 
комiсiею iз залученням психолога, юриста та представникiв профспiлкових 
органiв, якi зобов' язанi в 10-денний термiн вивчити питания та 
пiдготувати висновки, запропонувати проекти рiшень ); 

- утримання вiд будь-яких дiй або рiшень до часу оприлюднення висновкiв 
Комiсiею або тимчасовою спецiальною ком1с1сю щодо врегулювання 
конфлiктно'i ситуацii' в Академi'i. 

3 .1.2. Методи реагування на конфлiктнi ситуацi'i кершником . . 
структурного п1дроздшу: 

- бесiда з конфлiктуючими сторонами з метою визначення причин та 
сутностi конфлiктно'i ситуацi'i; 

у разi необхiдностi 1н1ц1ювання створення тимчасово'i 
спецiально'i ком1с11 щодо врегулювання конфлiктно'i ситуацi'i в Академi'i; 

- iнформування органiв внутрiшнiх справ у випадку спiрноi' ситуацi'i або 
у випадку трактування однiе'i з конфлiктуючих стор1н конфлiктно'i 
ситуацii' як кримiнально'i; 

- iнформування учасникiв конфлiктно'i ситуацн про висновки Koмicii' 
або тимчасово'i спецiально'i кoмici'i та запропонованi проекти рiшень; 
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- контроль за дотриманням запропонованих висновюв та р1шень 

Koмicii' або тимчасовоi' спецiальноi' кoмicii'. 
3.1.3. Способи врегулювання конфлiктних ситуацiй в Академii': 

iнформацiйний (лiквiдацiя дефiциту iнформацii' конфлiктно·i 

ситуацi'i, вилучення з iнформацiйного поля помилково·i, перекручено'i 

iнформацi'i, усунення чуток тоща); 
комунiкативний (органiзацiя спiлкування мiж суб'ектами 

конфлiктно'i взаемодi'i та i'x прихильники; забезпечення ефективного 

спiлкування); 
соцiально-психологiчний (робота з неформальними лiдерами 

та мiкрогрупами, зниження соцiальноi' напруженостi та змщнення 

соцiально-психологiчного клiмату в колективi); 
органiзацшний (рiшення кадров их питань, використання 

методiв заохочення та покарання, змiна умов взаемодii'). 
3.1.4. Способи вирiшення конфлiктних ситуацiй: 
- адмiнiстративний (попередження, догана, звiльнення, переведения на 

iншу дiлянку роботи, рiшення суду, виключення з числа здобувачiв вищоi' 
освiти тоща) - згiдно Конституцi'i У кра'iни, Кодексом законiв про працю, 
Законом Укра'iни «Про порядок вирiшення колективних трудових спорш 

(конфлiктiв)», правила внутрiшнього трудового розпорядку Академi'i. 
педагогiчний (бесiда, переконання, прохання, роз' яснення 

надання психологiчноi' до помоги тоща); 
- психологiчний (врахування темпераменту, характеру, конфлiктогенностi 

типiв, контактностi особистостi, характеру пiзнавально'i дiяльностi та способiв 

прийняття рiшень, механiзмiв психологiчного захисту тощо ). 
3.1.5. Вирiшення та розв'язання конфлiктно'i ситуацi'i: 
3.1.5.1. Основнi стратегii' розв'язання конфлiктноi' ситуацii': компром1с, 

спiвробiтництво, уникання, пристосування. 

3.1.5.2. Шляхи вирiшення конфлiктних ситуацiй: самостiйно опонентами, 
за участю третiх осiб, переговори. 

3.1.5.3. Засобами розв'язання конфлiкту е: 
- усунення причин конфлiкту, подолання образу «ворога», що 

склався у конфлiктуючих сторiн; 

- змiна вимог однiеi' зi сторiн, якщо опонент йде на певнi поступки; 

- взаемнi уступки конфлiктуючих сторiн i досягнення компромiсу; 

- консенсус, що е згодою значноi' бiльшостi учасникiв конфлiкту щодо 

його головних питань. 

3 .2. Правовий статус кoмicii' з врегулювання конфлiктних ситуацiй. 

3.2.1. Комiсiя з врегулювання конфлiктних ситуацiй (далi - Комiсiя) 

е постiйно дiючим робочим органом Академii', який вiдповiдае за поширення 

iнформацii' про полiтику та процедури врегулювання конфлiктних ситуацiй 

в Академi'i, проводить навчання трудового колективу та громадського 

самоврядування (курсантiв/студентiв) щодо попередження конфлiктних 
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ситуацiй (включаючи питания сексуальних домагань, дискримiнацi'i, 
корупцi'i тощо ), надае iнформацiйну та консультативну пiдтримку 
керtвн~~тву стру~турних пiдроздiлiв щодо попередження конфлiктних 
ситуащи, отримуе I розглядае скарги у випадках 'ix виникнення. 

3.2.1.1. За наказом начальника Академi'i може створюватися тимчасова 
спецiальна ком1с1я, повноваження яко·i дублюють функцi'i Koмici'i з 
врегулювання конфлiктних ситуацiй. 

3 .2.2. До складу Koмici'i входять: перший заступник начальника 
Академi'i з навчально-методично·i та науково'i роботи, заступник начальника 
Академi'i по роботi з особовим складом, начальники факультетiв, начальники i 
завiдувачi кафедр, уповноважений представник трудового колективу, три 
представники органу курсантського/студентського самоврядування. Склад 
Koмici'i затверджусться адмiнiстрацiсю Академi'i на рiк. 

Склад Koмici'i для вирiшення конкретно1 конфлiктно1 ситуацн 
формусться першим заступником начальника Академi1 з навчально-методично1 
та науково1 роботи або заступником начальника Академi1 по роботi з особовим 
складом i складасться не менше як з трьох членiв Koмici1, затверджених до 
П складу на вiдповiдний календарний рiк . 

3.2.3. Комiсiя зобов'язана у сво'iй роботi дотримуватись засад 
поваги до приватного життя та захисту персональних даних. У разi 
необхiдностi, Комiсiя надае консультативну пiдтримку курсантським/ 
студентським органiзацiям та структурним пiдроздiлам Академi1. 

3.2.4. Комiсiя мае право подавати пропозицi'i щодо вдосконалення 
дано1 полiтики та процедур та iнших внутрiшнiх положень щодо 
попередження i врегулювання конфлiктних ситуацiй. 

3 .3. Процедури врегулювання конфлiктних ситуацiй. 

3 .3 .1. В Академi'i передбачено два шляхи реагування на 
випадки виникнення конфлiктних ситуацiй формальний та 
неформальний. У разi можливостi, сторони, залученi до даного випадку, 
заохочуються вирiшувати ситуацiю, що склалася, неформальних J.?ЛЯхом. 

3 .3 .2. Подання скарги у випадку виникнення конфлiктно'i ситуацi'i: 
3 .3 .2.1 Якщо працiвник/вiйськовослужбовець/курсант/студент або 

працiвниця/жiнка-вiйськовослужбовець/курсантка/студентка Нацiонально1 
академi1 Нацiонально1 гвардi1 Укра1ни вважають, що щодо них в Академi1 
було порушено 1хнi права, вiн або вона можуть подати скаргу . до Koмici1 з 
врегулювання конфлiктних ситуацiй. Також з метою до~имання власних 
прав особi , яка вважас, що щодо не1 мають мiсце сексуалью домагання, та 
( або) дискримiнацiя, та ( або) корупцiйнi дiяння, та ( або) iншi 
протиправнi дi1/дiяння, рекомендусться безпосередньо . та невiдкладно 
повiдомити особу, яка вчиняс вiдповiднi дi1, про необхiдюсть Ух негайного 
припинення. . 3 .3 .2.2. Скарга подаеться до Koмici'i у письмовiй форм, та повинна 
мiстити: опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли 
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вiдбулося порушення, факти i можливi докази, що пiдтверджують 

скаргу. Скарга подасться протягом 30 днiв iз дня вчинення дiяння або з дня , 

коли повинно було стати вiдомо про йога вчинення. 

Скарrа може бути подана до скриньки, що знаходиться на контрольно-

пропускному пунктi Академi'i . Вiдповiдальнi пiдроздiли невiдкладно 

(протягом робочого дня) передають отриманi скарги до Koмici'i. 

3 .3 .3. Розгляд скарги щодо конфлiктноi cumyaцii': 

Пiсля отримання скарги Комiсiею та проведено'i консультац11 

з представником Koмici'i, скаржник/скаржниця може обрати наступнi 

способи врегулювання конфлiктно'i ситуацi'i: неформальна процедура, 

формальна процедура. 

3.3.3.1. Неформальна процедура: 
Пiсля реестрацн скарги (заяви про конфлiктну · ситуацiю ), 

комiсiя (представник комiсi1) отримуе у раз1 необхiдностi в письмовiй 

формi вiд скаржника/скаржницi уточнюючi та додатковi деталi, пов'язанi iз 

конфлiктною ситуацiею, зокрема дата, мiсце, час, особи, залученi до ситуацi1, 

свiдки тощо та призначае дату проведения спiльно1 зустрiчi ;зi сторонами 

конфлiкту, який не може перевищувати 1 О календарних днiв з моменту 

отримання скарги. . . 
У визначену дату Комiсiя проводить зустр1ч з1 

скаржником/скаржницею, вiдповiдачем/вiдповiдачкою (потенцiйним 

порушником/порушницею ). Комiсiя вивчае скаргу, надае консультацi'i обом 

сторонам, пропонуе способ и вирiшення ситуацi1, що виникла у зв' язку з 

конфлiктною ситуацiею (якi не передбачають прийнятгя 

адмiнiстративних/дисциплiнарних рiшень адм1юстрац11 та керiвництва 

Академi1). У разi досягнення спiльного рiшення неформальна процедура 

завершуеться. На вимогу сторiн конфлiкту спiльне рiшення оформлюеться 

у письмовiй формi. 

Примiрник такого спiльного рiшення повинен зберiгатися в Koмici1 

протягом п'яти рокiв. 

3.3.3.2. Формальна процедура : 

Формальний шлях реагування на конфлiктну ситуацiю здiйснюеться в 

раз1: 

- якщо скаржником/скаржницею обрано формальну процедуру; 

вiдмови вiдповiдача/вiдповiдачки ( потенцiйного 

порушника/порушницi) вiд неформально1 процедури; 

якщо шляхом неформально1 процедури не було досягнуто 

спiльного рiшення. 

Комiсiя в межах формально1 процедури пiсля отримання та реестрацi1 

скарги обо в' язково iнформуе керiвництво Академi1. Протягом 1 О робочих 

днiв проводиться засiдання Koмici1 на якому вирiшуеться чи належить розгляд 

скарги до компетенцi1 Koмicil та отримуе, у разi необхiдностi, в письмовiй 

формi вiд сторiн конфлiкту уточнюючi та додатковi деталi, пов'язанi iз 

конфлiктною ситуацiею, зокрема дата, мiсце, час, особи, залученi до 

ситуацi1, свiдки тоща. Комiсiя призначае дату (дати) проведения засiдання 
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(засiдань) за учасп стор1н конфлiкту, який не може перевищувати 30 

календарних днiв з моменту отримання скарги. 

Протягом 30 календарних днiв вiд дня отримання скарги Комiсiя 

проводить засiдання, на яке запрошуються скаржник/скаржниця, 

вiдповiдач/вiдповiдачка (потенцiйний порушник/порушниця), свiдки та iншi 

особи, якi можуть надати необхiдну достовiрну iнформацiю. 

Строк розгляду може бути продовжено не бiльше нiж на 30 днiв, з 

прийняттям вiдповiдного рiшення Koмicii'. У разi необхiдностi Комiсiя може 

запитувати додаткову iнформацiю, а також звертатися за консультацiею 

та/або iнформацiею до трудового колективу та органiв громадського 

самоврядування Академii', якi е незацiкавленими особами у ситуацii', що 

розглядаеться. 

У разi, якщо конфлiктна ситуащя стосуеться неповнолiтньоi' особи, 

Комiсiя обов'язково проводить зустрiч (зустрiчi) з батьками (законними 

представниками) неповнолiтньоi' особи та запрошуе i'x на засiдання. Про 

проведения формальноi' процедур и обов 'язково iнформують адмiнi
страцiю та 

керiвництво Академii'. 

За результатами проведения формальноi' процедури оформлюеться 

рiшення у письмовiй формi, яке пiдписуеться всiма членами Koмicii' та 

сторонами конфлiкту, кожна з яких отримуе примiрник рiшення. 

На пiдставi рiшення Koмicii' адмiнiстрацiя та керiвництво Академii' 

приймае вiдповiднi рiшення, передбаченi та дозволенi законодавством, 

зокрема, винесення догани або звiльнення працiвника/працiвницi, 

вiдрахування курсанта/студента/ курсантки/студентки тощо. 

Примiрник рiшення та матерiали формальноi' процедури повиню 

зберiгатися в Koмicii' протягом п'яти рокiв. 

3 .4. Заходи зовнiшнього та самостiйного врегулювання конфлiктних 

ситуацiй. 

3 .4.1. Зовнiшне врегулювання конфлiктних ситуащи здiйснюеться 

представниками Головного Управлiння Нацiонально'i гвардi'i Укра'iни, 

Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцi'i, органiв мiсцевого 

самоврядування та iншими особами, компетенцi'i та повноваження яких 

передбаченi нормами дiючого законодавства. 

3 .4.1.1. Зовнiшне врегулювання конфлiктних ситуацiй здiйснюеться 

шляхом: 

- усунення особи вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття 

рiшення чи участi в його прийняттi в умовах реального чи потенцiйного 

конфлiкту iнтересiв; 

- догана конфлiктуючим сторонам з боку керiвництва Академii'; 

- застосування зовнiшнього контролю за виконанням посадовою о
собою 

вiдповiдного завдання, вчиненням нею певних дiй чи прийняття рiш
ень; 

- обмеження доступу посадовоi' особи до певноi' iнформацii'; 

- перегляду обсягу службових повноважень особи; 
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- переведения особи на iншу посаду; 

- звiльнення особи. 
3.4.2. Посадовi особи Академi'i, у яких наявний реальний чи потенцiйний 

конфлiкт iнтересiв, можуть самостiйно вжити заходiв щодо його врегулювання 

шляхом позбавлення вiдповiдного приватного iнтересу з наданням 

пiдтверджуючих документiв безпосередньому керiвнику або начальнику 

Академi'i. 

3 .4.3. У сунення посадово'i особи Академii' вiд виконання завдання, 

вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi в умовах реального 

чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв здiйснюеться за рiшенням адмiнiстрацi'i та 

керiвництва Академi'i, у випадках, якщо конфлiкт iнтересiв не мае постiйного 

характеру та за умови можливостi залучення до прийняття такого рiшення або 

вчинення вiдповiдних дiй iнших працiвникiв Академi'i. 

3 .4.4. Обмеження доступу посадово'i особи Академi'i до певно'i iнформацi'i 

здiйснюеться за рiшенням адмiнiстрацi'i та керiвництва Академi'i, у випадку, 

якщо конфлiкт iнтересiв пов 'язаний з таким доступом та мае постiйний 

характер, а також за можливостi продовження належного виконання особою 

повноважень на посадi за умови такого обмеження i можливостi доручення 

роботи з вiдповiдною iнформацiею iншому працiвнику Академi'i. 

3.4.5. Перегляд обсягу службових повноважень посадово'i особи Академi'i 

здiйснюеться за рiшенням адмiнiстрацi'i та керiвництва Академi'i у разi, якщо 

конфлiкт iнтересiв у 'ii дiяльностi мае постiйний характер, пов' язаний з 

конкретним повноваженням особи, а також за можливостi продовження 

належного виконання нею службових завдань у разi такого перегляду i 

можливостi надiлення вiдповiдними повноваженнями iншого працiвника 

Академi'i. 

3.4.6. Службовi повноваження здiйснюються посадовою особою Академi'i 

пiд зовнiшнiм контролем у разi , якщо усунення особи вiд виконання завдання, 

вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в його прийняттi в умовах реального 

чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, обмеження Гi доступу до iнформацi'i чи 

перегляд 'ii повноважень е неможливим та вiдсутнi пiдстави для Гi переведения 

на iншу посаду або звiльнення. 

3.4.7. Зовнiшнiй контроль у Академi'i здiйснюеться в таких формах: 

- перевiрка працшником, що визначений уповноваженим органом, 

керiвництвом Академi'i, стану та результатiв виконання особою завдання, 

вчинення нею дiй, змiсту рiшень чи проектiв рiшень, що приймаються або 

розробляються особою або вiдповiдним колегiальним органом з питань, 

пов 'язаних iз предметом конфлiкту iнтересiв; 

- виконання особою завдання, вчинення нею дiй, розгляд справ, 

пiдготовка та прийняття нею рiшень у присутностi працiвника, визначеного 

керiвництвом Академi'i. 

3.4.8. У рiшеннi про здiйснення зовнiшнього контролю визначаються: 

форма контролю, уповноважений на проведения контролю, 

працiвник/працiвниця, а також обо в' язки особи у зв 'язку iз застосуванням 
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зовнiшньоrо контролю за виконанням нею вiдповiдного завдання, вчиненням 
нею дiй чи прийнятгя рiшень . 

3.4.9. Якщо конфлiкт iнтересiв виникас у зв'язку з дiяльнiстю особи у 
складi колеriальноrо органу, рiшення про здiйснення зовнiшнього контролю 
приймасться вiдповiдним колегiальним органом. 

3.4.1 О. Переведения посадово'i особи Академi'i на iншу посаду у зв'язку з 
наявнiстю реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв здiйснюсться за 
рiшенням керiвництва Академi'i, якщо конфлiкт iнтересiв у 'ii дiяльностi мае 
постiйний характер i не може бути врегульований шляхом усунення тако'i особи 
вiд виконання завдання, вчинення дiй, прийняття рiшення чи участi в йога 
прийняттi, обмеження 'ii доступу до iнформацi'i, перегляду 'ii повноважень та 
функцiй, позбавлення приватного iнтересу та за наявностi вакантно'i посади, яка 
за сво'iми характеристиками вiдповiдае особистим та професiйним якостям 
особи. 

3.4.11. Переведения на iншу посаду може здiйснюватися лише за згодою 
посадово'i особи Академi'i. 

3 .4 .12. Звiльнення посадово'i особи Академi'i iз займано'i посади у зв' язку з 
наявнiстю конфлiкту iнтересiв здiйснюсться у разi, якщо реальний чи 
потенцiйний конфлiкт iнтересiв у 'ii дiяльностi мае постiйний характер i не 
може бути врегульований в iнший спосiб, зокрема через вiдсутнiсть 'ii згоди на 
переведения або на позбавлення приватного iнтересу. 

3 .4.13. Рiшення про врегулювання конфлiкту iнтересiв фiксуються 
уповноваженою особою з питань запобiгання та виявлення корупцi'i у журналi 
повiдомлень про конфлiкт iнтересiв. 

3 .4.14. 3 метою запобiгання виникнення конфлiктних ситуацiй рiшення 
щодо додаткового премiювання працiвникiв Академi'i приймаеться Вченою 
радою Академi'i за поданням голови профспiлкового комiтету. 

3 .4 .15. У разi виникнення реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв 
у посадово'i особи Академi'i, яка входить до складу колегiального органу (Вчена 
рада, професiйна спiлка, громадське самоврядування, тендерний комiтет, 
атестацiйна комiсiя тоща), вона не мае права брати участь у прийняттi рiшення 
цим органом, а саме: 

- забороняеться враховувати особу, у яко'i виник реальний чи потенцiйний 
конфлiкт iнтересiв пiд час визначення кiлькостi членiв, необхiдних для 
правомочностi розгляду колегiальним органом вiдповiдного питания; 

- забороняеться участь особи, у яко'i виник реальний чи потенцiйний 
конфлiкт iнтересiв в розглядi ( обговореннi) такого nитання; 

- забороняеться участь особи, у яко'i виник реальний чи потенцшний 
конфлiкт iнтересiв в прийняти рiшення колегiальним органом (голосуваннi) по 
такому питанию, а саме голосувати «за», «проти», «утримався». 

3 .4.16. Про конфлiкт iнтересiв посадово'i особи Академi'i може заявити 
будь-який iнший член вiдповiдного колегiального органу або учасник 
засiдання, якого безпосередньо стосусться питания, що розглядасться. Заява 
про конфлiкт iнтересiв члена колегiального органу заноситься до протоколу 
засiдання колегiального органу. 
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3.4.17. У разi не прийняття участi посадово'i особи Академi'i, що входить 

до складу колегiального органу, в прийняттi рiшень цим органом може 
приз вести до втрати правомочностi цього органу, то участь тако'i особи у 
прийняттi рiшень мае здiйснюватися пiд зовнiшнiм контролем. Рiшення про 
здiйснення зовнiшнього контролю приймасться вiдповiдним колегiальним 
органом. 

3.4.18. Особи, уповноваженi на ведения протоколiв колегiальних органiв 
(секретарi) зобов'язанi протягом одного дня з часу оформления протоколу 
надавати витяг з протоколу, в якому було зафiксовано заяву про конфлiкт 
iнтересiв адмiнiстрацi'i та керiвництву Академi'i, якi надають зазначенi 
документи уповноваженiй особi з питань запобiгання та виявлення корупцi'i для 
його ресстрацi'i в журналi облiку повiдомлень про конфлiкт iнтересiв. 

3.4.19. У разi виникнення реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв 
у посадових осiб Академii' не в складi колегiального органу, такi посадовi особи 
повiдомляють не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли особа 
дiзналася чи повинна була дiзнатися про наявнiсть у неi' реального чи 
потенцiйного конфлiкту iнтересiв, безпосереднього керiвника або 
адмiнiстрацiю Академii', шляхом надання повiдомлення про реальний або 
потенцiйний конфлiкт iнтересiв вiдповiдно до форми, затвердженоi' рiшенням 
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцi'i (додасться). 
Повiдомлення адресованi на iм'я безпосереднього керiвника або керiвництвом 
Академi'i подаються вiдповiдно безпосереднiм керiвником або .керiвництвом 
Академii' у день i'x написания до уповноваженоi' особи з питань запобiгання та 
виявлення корупцii' для i'x ресстрацii' в журналi облiку повiдомлень про 
конфлiкт iнтересiв. 

3.4.20. Уповноважена особа з питань запобiгання та виявлення корупцi'i в 
день надання йому повiдомлення про конфлiкт iнтересiв, ресструс йога в 
журнал облiку повiдомлень про конфлiкт iнтересiв та в подальшому зазначас 
шляхи йога врегулювання. 

Журнал облiку повiдомлень про конфлiкт iнтересiв повинен бути 
прошитий та пронумерований i зберiгатися в уповноважено'i особи з питань 
запобiгання та виявлення корупцi'i. 

3 .4 .21. У випадку повiдомлення посад о вою особою Академii' про 
виникнення у не'i реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв 
безпосереднього керiвника, останнiй обо в' язково повщомляс про це 
керiвництво Академi'i. 

Керiвництво Академi'i, якiй було повiдомлено про конфлiкт iнтересiв, 
протягом двох робочих днiв пiсля отримання повiдомлення про наявнiсть у 
пiдлегло'i 'iй особи реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв приймас 
р1шення щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, про що повiдомляс 
вiдповiдну особу та уповноважену особу з питань запобiгання та виявлення 
корупцi'i. 
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3.5. Профiлактика конфлiктних ситуацiй. 

3.5.1. Принципи попередження конфлiктних ситуацiй: 

- планування сощального розвитку колективу: створення належних 

умов пращ, можливостi пiдвищення квалiфiкацi'i, умови для кар'срного 
. . . 

зростання, оргаюзац1я вщпочинку; 

вiдкритiсть дiяльностi Академi'i, постiйне iнформування 

колективу про результати i цiлi дiяльностi; гласнiсть i колегiальнiсть, 

доведения завдань до розумiння кож:ним, визначення прiоритетiв розвитку як 

усього колективу Академi'i, так i окремих його членiв; 

- демократичнiсть при прийняттi тих або iнших рiшень, що стосуються 

всiх або окремих членiв колективу Академi'i; · 

розробка чiтких посадових iнструкцiй, яю виключають 

плутанину i безвiдповiдальнiсть; 

- довiра у взасмовiдносинах здобувачiв вищоi· осв1ти, працiвникiв, 

членiв колективу та пiдроздiлiв; 

обrрунтована вимогливiсть до шдлеглих у виконаню ними 

трудово'i i вiйськово'i дисциплiни; 

- справедлива винагорода за працю (моральне i матерiальне заохочення); 

- постiйна турбота про задоволення потреб та iнтересiв здобувачiв вищо'i 

освiти, ад'юнктiв, докторантiв, працiвникiв Академi'i; 

дотримання принципу соцiально'i справедливостi у будь-яких 

рiшеннях, що стосуються iнтересiв колективу й особистостi; 

- формування у працiвникiв та курсантiв (студентiв, слухачiв) Академi'i 

високо'i психолого-педагогiчно'i культури спiлкування тоща; 

прiоритетнiсть iнтересiв здобувачiв вищо'i освпи, дотримання 

вимог студентоцентрованого навчання 1 виховання. 

Важливою ум о вою запобiгання конфлiктним ситуацiям у 

соцiально-педагогiчному процесi Академi'i с вщмова вiд авторитарноi' 

конфлiктологiчна 

Академii', а також 

. . 
системи управшння педагопчним процесом, 

поiнформованiсть суб'ектiв навчального процесу 

формування 'iхньоi' культури спiлкування. 

3.5.2. Основнi напрямки попередження конфлiктноi' ситуацii': 

- створення об'сктивних умов, що перешкоджають виникненню 

i деструктивному розвитку передконфлiктних ситуацiй; 

- оптимiзацiя органiзацiйно-управлiнських умов створення й 

функцiонування пiдроздiлiв; 

- усунення соцiально-психологiчних причин конфлiктних ситуацiй; 

- нейтралiзацiя особистiсних причин виникнення конфлiктних ситуацiй. 

Попередження конструктивному вирiшенню конфлiктних ситуацiй 

сприяють використання опонентами стратегii' спiвробiтництва й 

компромiсу, регулювання конфлiктних ситуацiй керiвником колективу, 

мiнiмiзацiя негативних емоцiй опонентiв, i'x високi моральнi й професiйнi якостi 

тоща. 
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3.5.3. Дi'i та способи запобiгання конфлiктно'i ситуацi'i: 

- зберiгати самовладання, витримку; 

- дати можливiсть партнеру висловити претензi'i; 
_ не вступати в суперечку, не переходити на оцшку суб'екта 

як особистостi; 
- висловити прохання партнера, сформулювати зм1ст претенз11 

кiнцевий результат, якого вiн прагне; 
- чiтко та об'ективно висловлювати свою позищю щодо 

очiкувань партнера; 

- намагатися дотримуватися рiвностi, обмiркувуючи проблеми; 

- якщо помилилися, визнати помилку, але спокiйно, без 

самоприниження таз пдшстю; 

- прийняти пропозицiю i домовитися про майбутне; 
- намагатися пiдтримувати баланс дiлових стосунюв У 

конструктивних межах. 

3.5.4. Загальнi етичнi принципи та правила поведiнки, якими мають 

керуватися здобувачi вищо'i освiти, науково-педагогiчнi, науковi та педагогiчнi 

працiвники, керiвництво та iншi спiвробiтники Академi"i пiд час навчання, 

науково"i та педагогiчно'i дiяльностi, полiтику та процедури забезпечення 

дотримання академiчно"i доброчесностi в Академi"i визначае кодекс академiчно"i 

доброчесностi. 

3.5.5. Керiвництво Академi"i мае право, у раз1 порушення 

вищезазначених положень щодо запобiгання конфлiктним ситуащям, 

вживати адмiнiстративних заходiв. 

3.5.1. Заходи попередження конфлiктних ситуацiй, запобiгання конфлiкту 

iнтересiв, дискримiнацi"i та сексуальним домаганням. 

3 метою попередження конфлiктних ситуацiй, запобiгання конфлiкту 

iнтересiв, дискримiнацi"i та сексуальним домаганням у Академi"i забороненi: 

-дискримiнацiйнi висловлювання (якi мiстять образливi, принижуючi 

твердження щодо осiб на пiдставi статi, зовнiшностi, одягу, сексуально"i 

орiентацi"i тощо ); 
-утиски (небажана для особи та/або групи осiб поведiнка, метою 

або наслiдком яко"i е принижения Ухньо"i людсько"i гiдностi за певними 

ознаками або створення стосовно тако1 особи чи групи осiб напружено1, 

ворожо1, образливо1 або зневажливо"i атмосфери); 

- мова ворожнечi (висловлювання, що мiстять образи, погрози чи 

заклики до насильства щодо певно"i особи чи груп) на пiдставi раси, 

кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, вiку, 

iнвалiдностi, етнiчного та соцiального походження, громадянства, сiмейного 

та майнового стану, мiсця проживания, мови або iнших ознак. 
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3.5.2. Заходи попередження конфлiктних ситуацiй у власних онлайн i 

друкованих матерiалах, а також публiчних висловлюваннях . 

З метою запобiгання виникнення конфлiктних ситуацiй у власних онпайн 

i друкованих матер~алах, а також публiчних висловлюваню, х у 

Академi'i: 

- забороняеться вживания дискримiнацiйно'i лексики, 

дискримiнацiйних висловлювань та мови ненавистi ( стосовно осiб чи групи 

осiб на основi раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та шших 

переконань, статi, вiку, iнвалiдностi, етнiчного та соцiального походження, 

громадянства, сiмейного та майнового стану, мiсця проживания, мовними або 

iншими ознаками); 

- заохочуеться (у випадку доречностi) наголошення на 

важливостi принцишв гендерно'i рiвностi та недискримiнацi'i, запобiгю-rня 

корупцi'i; 

-у аналпичних матер1алах (у випадку доречностi) 

допускаеться можливiсть презентувати данi, беручи до уваги гендерну та 

недискримiнацiйну компоненти аналiзу. 

Науково-педагогiчнi працiвники, курсантське/студентське 

самоврядування та структурнi пiдроздiли Академi'i повиннi дотримуватися у 

сво'iй дiяльностi, публiчних висловлюваннях (повiдомленнях) та публiчних 

матер1алах засад запобiгання та протидi'i корупцi'i, недискримiнацi'i, зокрема 

гендерноi'. 

3.5.3. Заходи попередження конфлiктних ситуацш у взаемовщносинах 

мiж викладачем та курсантом (студентом, слухачем). 

- прогнозування (чим бiльш глибока, достов1рна, рiзнобiчна 

прогнозувальна дiяльнiсть суб'ектiв педагогiчного процесу, тим 

бiльш результативною€ стратегiя запобiгання); 

- пiдтримка (використання превентивних дiй, певних Гi видш, 

зокрема, допомоги, емпатiйного слухання, спiвучастi у спiлкуваннi); 

- аутотренiнг (управлiння емоцiями, зняття напруження, 

тривожностi, саморегуляцiя, самоспрямування, самонавiювання); 

- стимулювання (збудження прагнення до пошуку, дiй). 

3.6. Заходи розв'язання конфлiктних ситуацiй, пов'язаних з корупцiею . 

З метою запобiгання конфлiкту iнтересiв посадовi особи Акацемii' 

зобов' язанi дотримуватися положень роздiлу V Запобiгання та врегулювання 

конфлiкту iнтересiв Закону Укра'iни «Про запобiгання корупцi'i». 

3.6.1. Вiдповiдно до ст. 28 Закону Укра'iни «Про запобiгання коруттцii'» 

посадовi особи, на яких поширюеться дiя цього Порядку зобов' язанi: 
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- вживати заходiв щодо недопущения виникнення реального або 

потенцiйного конфлiкту iнтересiв; 

- повiдомляти не пiзнiше наступного робочого дня з моменту, коли 

посадова особа дiзналася чи повинна була дiзнатися про наявнiсть у неi· 

реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв, безпосереднього керiвника або 

адмiнiстрацiю АкадемiУ, а у випадку перебування особи на посадi, яка не 

передбачае наявностi у неУ безпосереднього керiвника, або в колегiальному 

органi - Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii' або вiдповiд ний 

колегiальний орган, пiд час виконання повноважень у якому виник конфлiкт . . 
штересш; 

- не вчиняти дiй та не приймати рiшень в умовах реального конфлiкту . . 
штересш; 

- вжити заходiв щодо врегулювання реального чи потенцiйного конфл i кту . . 
штересш. 

3 .6.2. Посадовi особи АкадемiУ не можуть прямо чи опосередковано 

спонукати у будь-який спосiб пiдлеглих до прийнятгя рiшень, вчинення дiй або 

бездiяльностi всупереч закону на користь своУх приватних iнтересiв або 

приватних iнтересiв третiх осiб. 

3.6.3. Безпосереднiй керiвник або адмiнiстрацiя АкадемiУ протягом двох 

рабочих днiв пiсля отримання повiдомлення про наявнiсть у пi_длеглоУ йому 

особи реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв приймае рiшення щодо 

врегулювання конфлiкту iнтересiв, про що повiдомляе вiдповiдну особу. 

3.6.4. У разi iснування в особи сумнiвiв щодо наявностi в неi' конфлiкту 

iнтересiв вона зобов'язана звернутися за роз'ясненнями до Нацiоналыюго 

агентства з питань запобiгання корупцii'. У разi якщо особа не отри !\шла 

пiдтвердження про вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв, вона дiе вiдповiдно до 

вимог, передбачених Законом Украi'ни «Про запобiгання корупцiУ» та цього 

Порядку. 

3.6.5. Якщо особа отримала пiдтвердження про вiдсутнiсть конфлiкту 

iнтересiв, вона звiльняеться вщ вщповiдальностi, якщо у дiях, щодо яких вона 

зверталася за роз' ясненням, пiзнiше було виявлено конфлiкт iнтересiв. 

3.6.6. Якщо посадовiй особi стало вiдомо про наявнiсть конфлiкту 

iнтересiв у iнших посадових осiб АкадемiУ, Уй необхiдно повiдомити про це 

свого безпосереднього керiвника або керiвництво АкадемiУ iз. зазначенням 

обставин, при яких вона дiзналась про наявнiсть конфлiкту iнтересiв. 

3.6.7. Безпосереднiй керiвник або керiвництво Академii', яким стало 

вiдомо про конфлiкт iнтересiв пiдлеглоУ йому особи, зобов' язанi вжити 

передбаченi Законом У краi'ни «Про запобiгання корупцii'» заходи для 

запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв такоУ особи. 
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3.7. Заходи розв:яза~ня конфлiктних ситуацiй у зв'язку 3 сексуальними 

домаганнями, дискримшащсю. 

. 3. 7 .1 . Постраждалi посадовi особи Академii' повиннi письмо во повi
домити 

кершництво Академii' про сексуальнi домагання або випа
дки дискримiнацii'. 

3.7.2. Постраждалi посадовi особи Академii' мають можливiсть зв
ернутися 

за захистом до суду з позовом про вiдшкодуван
ня матерiальноi' чи морально1· 

шкоди. 

3. 7 .3. Керiвництво Академii' зобов' язано вжити необхiднi заходи 

( провести службове розслiдування) з метою виявлення та вирiшення 

конфлiктних ситуацiй у зв 'язку з сексуальними домаганнями чи 

дискримiнацiею. 

3. 7.4. За сексуальнi домагання на робочому мi сцi чи дискри
мiнацiю виннi 

особи притягаються до дисциплiнарноi', кримiнальноi' та цивiльно-правовоi' 

вiдповiдальностi у встановленому законом порядку. 

4. МОНIТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ПОЛIТИКИ ТА
 ПРОЦЕДУР З 

БРЕГУ ЛЮВАННЯ КОНФЛIКТНИХ СИТУ АЦIЙ
. 

4.1. У кiнцi календарного року Комiсiя з врегулювання конфлiктних 

ситуацiй (або тимчасова спецiальна комiсiя) готуе i оприлюднюе на 

офiцiйному веб-сайтi Академii' щорiчний звiт «Полiтика та процедури 

врегулювання конфлiктних ситуацiй», який мiстить узагальненi данi про 

проведенi Комiсiею навчания, тренiнги з попереджения конфлiктних 

ситуацiй (включаючи сексуальнi домагання, дискримiнацiю, корупц
iю тощо ), 

результати опитувания здобувачiв вищоi' освiти (зокрема за результатами 

анонiмного анкетувания), кiлькiсть скарг (загальна та врозрiз окремих 

конфлiктних ситуацш, наприклад, пов 'язаних iз дискримiнацiею ), аналiз 

питань, що вказанi у скаргах. 

5. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ. 

5 .1. Положения ухвалюеться Вченою радою академii' i вводиться в дiю 

наказом начальника Академii'. Питания, не врегульов
анi даним Положениям, 

регулюються нормами чинного законодавс
тва. 

5.2. Внесения змiн до цього Положения вводиться в дiю наказом 

начальника Академii' через ухвалення Вченою радою Академii
'. 

5.3. Публiчний доступ до Положения забезпечуеться шляхом 

оприлюднення на сайтi Академii'. 
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ДОДАТОI(. 

Рекомендована форма повiдомлення безпосереднього кершника або 

начальника Академi'i про реальний/потенцiйний конфлiкт iнтересiв, 

затверджена рiшенням Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii. 

вiд 29.09.2017 № 839 

Начальнику (командиру) 

(П.I .Б. особи, яка повiдомляе, посада) 

Повiдомлення 

про реальний/потенцiйний конфлiкт iнтересiв 

( стисло викласти ситуацiю, в якiй виник реальний/потенцiйний конфлiкт 
iнтересiв, суть приватного iнтересу, що впливае на об'ективнiсть прийняття 

рiшення, а також зазначити чи вчинялися дi'i та чи приймалися рiшення в 

умовах реального конфлiкту iнтересiв) 

Додатки: Дата Пiдпис особи, яка повiдомляе 

Дата (П.I .Б особи, яка повiдомляс) 


