
                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

                                                                                                                         Генеральний директор 

                                                                                                                            ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»         

                                   

                                                                                                                                          ______________ Андрій ХАЙЛОВ 

                                                                                                                                               10 січня  2023 року  

 
ПЛАН 

  заходів  Уповноваженого з антикорупційної діяльності  Державної установи «Полтавський обласний  центр 

контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» на 2023 рік з урахуванням роз’яснень 

у листі НАЗК від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції, 

враховуючи продовження відповідно до Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 строку дії воєнного 

стану в Україні та з урахуванням роз’яснень у листі НАЗК  № 22-03/24055-22 від 24.11.2022 «Про організацію 

роботи із запобігання та виявлення корупції» 

 

 

№№ 

з/п 

 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні  

виконавці, 

співвиконавці 

 

Очікуваний результат (за 

необхідності) 

Спосіб контролю, 

відмітка про 

виконання 

     1. Розміщення на офіційному сайті ДУ «Полтавський 

ОЦКПХ МОЗ», затвердженого в установленому 

порядку, плану заходів Уповноваженого з 

антикорупційної діяльності на 2023 рік  

  Січень 2023  Уповноважений  з 

антикорупційної 

діяльності    

 План розміщено  

     2. Підготовка звіту  про виконання Антикорупційної 

програми за 2022 рік та розміщення його на 

офіційному веб-сайті ДУ «Полтавський ОЦКПХ 

МОЗ» 

 Лютий 2023 Уповноважений  з 

антикорупційної 

діяльності    

Звіт підготовлений та 

розміщений на офіційному 

веб-сайті. 

 

     3. На виконання наказу Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року 

№ 830/21, який зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 «Про 

Січень, лютий 

2023 

Уповноважений  з 

антикорупційної 

діяльності    

  Наказ № 12 від 31.01.2022 

«Про затвердження 

Антикорупційної програми 

ДУ «Полтавський ОЦКПХ 

 



вдосконалення процесу управління корупційними 

ризиками» та затвердженою ним Методологією 

управління корупційними ризиками спланувати 

роботу з оцінювання корупційних ризиків та 

систематично проводити засідання робочої групи в 

управлінні корупційними ризиками.   

МОЗ» на 2022-2023 роки» 

підготовлений, доведений 

до виконавців та 

розміщений на офіційному 

веб-сайті. 

      4. Відповідно до наказу Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року 

№ 830/21, який зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 «Про 

вдосконалення процесу управління корупційними 

ризиками» та затвердженою ним Методологією 

управління корупційними ризиками підготувати 

наказ «Про проведення оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ 

МОЗ» 

Січень 2023  Уповноважений  з 

антикорупційної 

діяльності    

 Наказ від 10 січня 2023 

року № 6 розміщений на 

офіційному веб-сайті 

 

     5. Підготовка звіту про виконання Плану роботи 

Уповноваженого за 2022 рік. 

 Січень 2023 Уповноважений  з 

антикорупційної 

діяльності    

 Звіт підготовлений та 

розміщений на офіційному 

веб-сайті 

 

      6.   Участь у проведенні службових розслідувань щодо 

працівників, відповідно до наказу № 12 від 24 лютого 

2021 року «Про затвердження Порядку проведення 

внутрішнього службового розслідування стосовно 

працівників ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ», які 

вчинили корупційне правопорушення», а також у 

дисциплінарних провадженнях з метою виявлення 

причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного 

або пов’язаного з корупцією правопорушення або 

невиконання вимог Закону в інший спосіб. 

 У разі 

необхідності за 

дорученням 

керівництва 

 Провідний 

юрисконсульт, 

Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

  Кількість проведених 

службових розслідувань 

(перевірок), а також 

дисциплінарних 

проваджень, які стосувалися 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 



     7. Подати до Національного агентства з питань 

запобігання корупції інформацію щодо діяльності 

Уповноваженого (у разі потреби). 

Лютий 2023 Уповноважений  з 

антикорупційної 

діяльності    

Інформацію підготовлено.  

     8. Організація забезпечення дотримання особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави 

вимог статті 45 Закону України «Про запобігання 

корупції» та подання ними е-декларацій за 2022 рік 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру (після відміни воєнного 

стану). 

 Постійно Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

 Доповідна МОЗ України  

     9. Надання необхідних рекомендацій та роз’яснень 

працівникам щодо заповнення відомостей, 

зазначених у е-деклараціях 

  Постійно Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

Кількість наданих             

консультацій 

 

      10.   Участь у нарадах, семінарах, засіданнях та інших 

заходах з питань запобігання та протидії корупції. 

  Протягом року Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

  Взято участь  

      11.  Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та 

сприяння його усуненню, контроль дотримання 

вимог чинного законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів 

  У разі потреби Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

  Кількість осіб щодо яких 

  виявлено факт конфлікту 

  інтересів 

 

     12.   Ведення обліку працівників ДУ «Полтавський 

ОЦКПХ МОЗ», притягнутих до відповідальності за 

корупційне або пов’язане з корупцією 

правопорушення 

   Постійно. 

 У разі потреби 

Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

 Організовано ведення       

обліку працівників 

установи, притягнутих до 

відповідальності за 

корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення  

 



     13.  Проведення моніторингу додержання працівниками 

ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» антикорупційного 

законодавства, сумісництва, обмеження роботи 

близьких осіб, обмеження щодо осіб, які звільнилися 

з посад або припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави 

  Постійно Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

 Кількість осіб, щодо яких 

виявлено факт порушень 

антикорупційного 

законодавства 

 

      14. Підготовка та подання Національному агентству з 

питань запобігання корупції відомостей про 

накладення дисциплінарного стягнення за вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення працівників для включення таких 

осіб до Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення 

  За необхідності Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

Кількість наданих 

відомостей 

 

     15.  Організація заходів щодо мінімізації та усунення 

виявлених корупційних ризиків. Організація та 

проведення засідань робочої групи з оцінювання 

корупційних ризиків.  

  Згідно з планом.  Голова робочої групи,  

заступник генерального 

директора, 

Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

Протоколи засідань робочої 

групи 

 

     15.  Участь у виконанні заходів передбачених щодо 

захисту викривачів та їх близьких осіб, відповідно до 

Антикорупційної програми ДУ «Полтавський 

ОЦКПХ МОЗ» на 2022-2023 роки 

 Протягом року Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

Взято участь у виконанні 

програми та заходів 

 

     16.  Участь у виконанні заходів, передбачених в 

Антикорупційній програмі ДУ «Полтавський 

ОЦКПХ МОЗ» на 2022-2023 роки.  

Протягом року. 

Засідання 

робочої групи – 

щоквартально. 

Керівник робочої групи, 

Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності  

 Протоколи засідань робочої 

групи 

 



     17. Організація внутрішніх навчань працівників з 

антикорупційної тематики  на 2023 рік. 

Відповідно до 

Плану 

проведення 

занять на 2023 

рік 

Провідний 

юрисконсульт, 

Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

Взято участь у виконанні      

заходів 

 

     18. Провести засідання апаратної наради, на якому 

розглянути питання про хід виконання  
Антикорупційної програми Державної установи 

«Полтавський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України»  на 2022-2023 

роки та обговорення проєкту Антикорупційної 

програми на  2024-2025 роки. 

 

 Грудень 2023р. Голова робочої групи, 

Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

 Протокол апаратної наради  

    19.  Розміщення на офіційному веб-сайті звітів про 

здійснення заходів щодо запобігання корупції 

 Щопівроку Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

Звіти щодо здійснення 

заходів щодо запобігання 

корупції будуть розміщені 

на офіційному веб-сайті 

 

    20. Візування проєктів наказів з основної діяльності, 

адміністративно-господарських питань та проєктів 

наказів з кадрових питань 

 Протягом року Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

 Проєкти наказів 

опрацьовано. 

 

    21.      Участь у проведенні перевірок діяльності 

підпорядкованих відокремлених підрозділів, а також 

забезпечення координації діяльності Відповідальних 

осіб з питань запобігання та виявлення корупції, 

надання їм методичної та консультативної допомоги, 

надання при необхідності доручень Відповідальним 

особам та забезпечити контроль за їх виконанням  

Протягом року Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності, завідувачі 

відокремленими 

підрозділами 

 Методична та 

консультативна допомого 

надана 

 



     22.  Розробка та подання на затвердження генеральному 

директору ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» проєкту 

плану заходів щодо запобігання та протидії корупції 

на 2024 рік, а також плану роботи Уповноваженого з 

антикорупційної діяльності  на 2024 рік. 

 Грудень 2023 Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

План заходів щодо 

запобігання та протидії 

корупції на 2024 рік 

затверджено, взято 

відповідальними особами на 

виконання. 

 План Уповноваженого на 

2024 рік затверджено. 

 

 

 

 

 

 

              Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                  Петро ШЕМЕТ 
 


