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Положення
про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР та недопущення
залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами
лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг
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Не пізніше, як за 30 днів до запланованого заходу БПР, проводяться організаційні збори
оргкомітету провайдера, на якому всі члени оргкомітету надають усні заяви про
відсутність приватних інтересів, особистої зацікавленості в промоції лікарських засобів та
медичних послуг. Заяви вносяться в протокол зборів.
Всі автори, участь яких погоджена для внесення в програму заходу БПР, надають
інформацію, щодо відсутності приватних інтересів, особистої зацікавленості в для реклами
лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.
Основні принципи управління конфліктом інтересів направлені на своєчасне виявлення та
недопущення конфлікту інтересів при проведенні кожного окремого заходу БПР, а саме, на
недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами
лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг: заяви організаторів заходу та
залучених авторів, перевірка основних тез доповідей на відсутність комерційної
зацікавленості авторів, недопущення авторів до участі в заходах, в разі виявлення факту
порушення конфлікту інтересів. Виконання принципів управляння конфліктом інтересів
покладено на виконавчого директор Гуляєву М.В.
Інтереси і зобов’язання: Основні ділові інтереси та статутні зобов’язання провайдера
полягають у забезпеченні того, щоб особисті інтереси керівників та працівників
провайдера та авторів, залучених до проведення заходу БПР, не завдавали шкоди діловим
відносинам співробітників провайдер, медичних працівників та фахівців у сфері охорони
здоров’я - слухачів заходу БПР та недопущенні залучення і використання коштів фізичних
(юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг.
Обов’язки осіб пов’язаних із здійсненням БПР щодо запобігання конфлікту інтересів під
час проведення заходів БПР: керівники та інші працівники провайдера мають уникати
конфлікту інтересів у своїй роботі та брати самовідвід від участі в прийнятті рішень, якщо
в них існує конфлікт інтересів, який не дає змоги їм належним чином виконувати свої
статутні обов’язки провайдера
Порядок виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, що виникають в осіб пов’язаних
із здійсненням БПР під час виконання ними обов’язків пов’язаних із здійсненням БПР:
члени оргкомітету, керуючись принципами запобігання конфлікту інтересів, зобов’язані
виявляти потенційні порушення на етапі створення програми заходу БПР та повідомляти
про них Голову оргкомітету. Врегулювання конфлікту інтересів відбувається, згідно вимог
законодавства України та Статуту провайдера.
Зовнішнє та самостійне врегулювання конфлікту інтересів здійснюються, згідно
законодавству України та Статуту провайдера.
Відповідальна особа за контроль за можливим конфліктом інтересів, прийом відомостей
про наявний конфлікт інтересів або такий, який може виникнути, розгляд цих відомостей –
виконавчий директор провайдера Гуляєва М.В.
Відповідальність представників провайдеру БПР за недотримання вимог Положення про
запобігання конфлікту інтересів: в разі виявлення факту недотримання вимог Положення

про запобігання конфлікту інтересів представником провайдеру БПР, даний представник
не допускається до проведення заходу БПР та виключається з оргкомітету провайдера.
Зразок/шаблон повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів особи
пов’язаної із здійсненням БПР: Додаток 1.

●

Додаток 1

Заява – повідомлення
про реальний/потенційний конфлікт інтересів
Виконавчому директору Громадської організації
«Українська асоціація боротьби з інсультом»
Гуляєвій М.В.
ПІБ заявника

Повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів особи пов’язаної із здійсненням БПР:

Довожу до Вашого відома відомий мені конфлікт інтересів ПІБ особи пов’язаної із здійсненням БПР
(дата та опис конфлікту)
Викладення аргументів у вільній формі.

Дата

Підпис

Президент ГО «Українська асоціація боротьби з інсультом»

ПІБ

Поліщук М.Є.

