
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА  УСТАНОВА  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 

ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ»   

 

                                               Н А К А З  
 

                                                         м. Полтава 

 

   31 січня 2022 року                                                                                  № 12 

 

 Про затвердження Антикорупційної  

 програми  Державної  установи  

 «Полтавський обласний  центр  

 контролю та профілактики  

 хвороб Міністерства охорони здоров’я  

 України»  на 2022-2023 роки 
 

                   Відповідно до пункту 12 частини першої статті 11, пункту 5 

частини першої  статті 12, статті 63 Закону України «Про запобігання 

корупції», наказу  Національного агентства з питань запобігання корупції від 

10 грудня 2021 року      № 794/21, який зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 31.12.2021 за № 1702/37324 «Про затвердження Типової 

антикорупційної програми юридичної особи», 

 

 НАКАЗУЮ : 

 

        1.      Затвердити Антикорупційну  програму  Державної  установи  

«Полтавський обласний  центр  контролю та профілактики  хвороб 

Міністерства охорони здоров’я  України»  на 2022-2023 роки, що додається 

(додаток № 1). 

2.   Визнати таким, що втратив чинність наказ від 23 грудня 2020 року 

№ 204  «Про затвердження Антикорупційної програми ДУ «Полтавський 

ОЛЦ МОЗ України»  на 2021-2023 роки.  

        3. Призначити Шемета Петра Григоровича Уповноваженого з  

антикорупційної діяльності, відповідальним за реалізацію Антикорупційної  

програми  Державної  установи «Полтавський обласний  центр  контролю та 

профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров’я  України»  на 2022 -

2023 роки.    



                  4. Затвердити робочу групу з нагляду, контролю та моніторингу 

Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» на 

2022-2023 роки і  управління корупційними ризиками та положення про 

робочу групу (додаток № 2) у складі: 

 

  Керівник робочої групи        -   заступник генерального директора з  

                                             економічних питань  

                                             Захар’єва Марина Анатоліївна;                                                 

     Заступник керівника          -    провідний юрисконсульт  

     робочої групи                           Дерев’янко Тетяна Григорівна;                                                     

     Секретар робочої групи       -    Уповноважений з антикорупційної 

діяльності,    

                                                        відповідальний за  реалізацію                                                 

                                              Антикорупційної програми,  

                                              Шемет Петро Григорович;               

        Члени робочої групи :     -    головний бухгалтер 

                                              Кочетова Любов Павлівна; 

                                                   -    старший інспектор кадрів  

                                                        Денисенко Валентина Миколаївна. 

            5. Керівникам районних відокремлених підрозділів, керівникам 

  відокремлених підрозділів для реалізації Антикорупційної  програми  

Державної  установи «Полтавський обласний  центр  контролю та 

профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров’я  України»  на 2022-

2023 роки визначити відповідальних осіб (далі – Відповідальні особи), які 

будуть виконувати обов’язки та користуватися правами, передбаченими у цій 

Програмі для Уповноваженого, у межах діяльності  відокремлених 

підрозділів без статусу юридичної особи, в яких вони працюють (до 

10.02.2022 повідомити відомості про Відповідальних осіб Шемету П.Г.). 

            5. Керівникам ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України», районних 

відокремлених підрозділів, відокремлених підрозділів, відділів, відділень та 

лабораторій довести зміст цього наказу до відома працівників та забезпечити 

його виконання.  

           6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

                                                                 

       В.о. генерального директора                                           Андрій  ХАЙЛОВ 

 



 

Проєкт наказу підготували : 

 

 

 

 Уповноважений з антикорупційної 

          діяльності                                                                       П.Г.Шемет 

 

Провідний юрисконсульт            Т.Г.Дерев’янко   

 

 

Погоджено: 

 

 

Заступник генерального директора                             М.В.Асаул 

                          

Заступник генерального директора                             А.М.Журавльов                           

 

Заступник генерального директора                              М.А.Захар’єва     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

Розсилка: 
            Районні відокремлені підрозділи:                                                        4 прим. 

            Відокремлені підрозділи                                                                       7 прим. 

Посадові особи:                                                                                      4 прим. 

Разом:                                                                                                     15 прим.  

 
 

 

 

 



 

 

                                                                                      Додаток № 2 

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                Наказ ДУ «Полтавський ОЦКПХ 

                                                                МОЗ України» 

                                                                     31 січня 2022 року  № 12 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про робочу групу з нагляду, контролю, моніторингу виконання  

Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» на 

2022 -2023 роки    (далі -  робоча група)  і  управління корупційними 

ризиками  

1. Це  Положення визначає загальні засади утворення і діяльності  

робочої групи  з нагляду, контролю, моніторингу виконання  

Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» на 

2022 -2023 роки    (далі -  робоча група)  і управління корупційними ризиками 

(проведення оцінки корупційних ризиків).  

            2.   Робоча група є постійно діючим колегіальним консультативно -

дорадчим      органом,  який утворюється для управління корупційними 

ризиками (проведення оцінки корупційних ризиків) та здійснення 

моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЛЦ 

МОЗ України» на 2022-2023 роки та діє на громадських засадах. 

3.  У своїй діяльності робоча група керується розпорядчими 

документами 

 Національного агентства з питань запобігання корупції, наказами МОЗ 

України, іншими актами  законодавства та цим Положенням. 

        4.  Основними завданнями робочої групи є: 

              1) застосування ризик-орієнтованого підходу та створення системи 

управління ризиками, яка передбачає здійснення регулярного оцінювання 

корупційних ризиків, впливу яких може зазнавати діяльність  ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ України»; 

              2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо 

усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський 

ОЦКПХ МОЗ України»; 

              3) підготовка пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної 

програми та планів заходів щодо запобігання і виявлення корупції в 

ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України»; 

             4)  здійснення моніторингу стану виконання Антикорупційної 

програми ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» на 2022-2023 роки. 

            5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 

             1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних 

ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» та подає 



відповідний план на затвердження  в.о. генерального директора. За 

необхідності переглядає цей план на різних етапах управління корупційними 

ризиками; 

            2)  проводить аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» з метою виявлення ризиків у 

нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності; 

            3) організовує шляхом використання різних джерел отримання 

інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків; 

            4) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» і пропозиції щодо заходів із 

усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків; 

            5) не рідше ніж один раз на 6 місяців проводить моніторинг та оцінку 

ефективності виконання Антикорупційної програми ДУ «Полтавський 

ОЦКПХ МОЗ України», готує звіт за результатами моніторингу виконання 

цієї Програми (далі –Звіт).; 

            6) за результатами моніторингу та оцінки готує пропозиції щодо 

внесення змін до Антикорупційної програми ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ 

України» (у разі необхідності). 

         6. Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право: 

             1) заслуховувати представників відокремлених підрозділів ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ України»; 

        2)  одержувати в установленому порядку від відокремлених 

підрозділів ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» інформацію, 

документи та матеріали, необхідні для виконання поставлених перед 

робочою групою завдань; 

             3) вносити керівництву  ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» 

пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань запобігання і протидії 

корупції; 

              4) залучати до участі у засіданнях  робочої групи інших працівників  

ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України», які не входять до її складу, але 

можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки 

корупційних ризиків, впливу яких може зазнавати діяльність  ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ України»; 

           7.  Персональний склад робочої групи  визначається наказом ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ України». 

           8.   Кожен член робочої групи має право внести до протоколу свої 

пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося. 

           9.  Протокол засідання робочої групи оформляється протягом трьох 

робочих днів після проведення засідання, підписується   головою та 

секретарем Комісії, а потім подається на затвердження в.о. генерального 

директора ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України». 

         10.   Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер. 


