
















Рекомендована форма заяви про вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв пiд час 

проведення заходiв безперервного професiйного розвитку та недопущення 

залучення i використання коштiв фiзичних {юридичних) осiб для реклами 

лiкарських засобiв, медичних виробiв або медичних послуг 

Президенту Всеукраi'нськоi' Громадськоi' 
Органiзацil «Укра'iнська Медична Рада» 
Денисенко 0.€. 
П.I.Б. ____________ _ 
Адрес<;t _ .:_• --'--------------

-'--

тел. ______________ _ 

ЗАЯВА 
про вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв 

пiд час проведения заходiв безперервного професiйного розвитку та 
недопущения залучення i використання коштiв фiзичних (юридичних) осiб для 

реклами лiкарських засобiв, медичн_их.вир<>,бjв або медичних послуг 

Я, ___________________ шд час проведения заходу 
безперервноi' професiйноi' пiдготовки (назва заходу БПР) пiдтверджую вiдсутнiсть 
конфлiкту iнтересiв та обставин щодо недопущения залучення i використання коштiв 
фiзичних (юридичних) осiб для реклами лiкарських засобiв, медичних виробiв або 
медичних послуг. 

З Положениям про запобiгання конфлiкту iнтересiв пiд час проведения заходiв 
безперервного професiйного розвитку та недопущения залучення i використання 
коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами лiкарських засобiв, медичних виробiв 
або медичних послуг в ВГО «Укра·iнська Медична Рада» ознайомлений (а). 

дата пiдпис (ШБ) 



Рекомендована форма повiдомлення про реальний/потенцiйний конфлiкт 
iнтересiв особи пов 'язаноi· iз здiйсненням БПР 

Президенту Всеукра1нсько1 ГромадськоУ 
ОрганiзацiУ «УкраУнська Медична Рада» 
Денисенко 0.€. 
П.I.Б. __________ _ 
адреса ______________ _ 
тел: 

Повiдомлення про реальний/потенцiйний конфлiкт iнтересiв особипов'язаноi iз 

здiйсненням БПР 

В повiдомленi необхiдно: 
- стисло викласти ситуацiю, в якiй виник реальний/потенцiйний конфлiкт iнтересiв,
суtь приватного iнтересу, що впливае на об'ективнiсть прийняття рiшення, а також
зазначити чи вчинялися дiУ та чи приймалися рiшення в умовах реального конфлiкту
. . 

1нтересш;
вказати назву заходу БПР; 

- вказати питання заходу, що е предметом конфлiкту iнтересiв;
- зазначити iнформацiю про вiдносини з виробниками або постачальниками
лiкарських засобiв, медичних товарiв, медичних послуг.

Додатки: 

3 Положенням про запобiгання конфлiкту iнтересiв пiд час проведення заходiв 
безперервного професiйного розвитку та недопу'щення залучення i використання 
коштiв фiзичних (юридичних) осiб для реклами лiкарських засобiв, медичних виробiв 
або медичних послуг в ВГО «Украi"нська Медична Рада» ознайомлений (а). 

дата пiдпис (ПIБ) 




