
З  В  І  Т 

 

про хід виконання Закону України «Про запобігання корупції» (далі -Закону),  

завдань і заходів з виконання Антикорупційної  програми ДУ «Полтавський 

ОЦКПХ МОЗ» на 2022-2023 роки та наказу № 39 від 05.05.2022 «Про 

внесення змін до Плану  заходів  щодо запобігання та виявлення корупції у 

Державній установі «Полтавський ОЦКПХ  МОЗ» та її відокремлених 

підрозділах на 2022 рік в умовах воєнного стану»  

за 2022 рік 
           

                 У зв’язку з військовою агресією проти України та введенням 

воєнного стану з 24.02.2022 в Україні згідно з Указом Президента України       

№ 64/2022, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – 

Закон), з метою забезпечення системного та безперервного характеру 

здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, на виконання листа 

МОЗ України № 09-23/6860/2-22 від 25.03.2022, оновлених роз’яснень 

Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) № 20-

13/10165-22 від 21.03.2022 та з метою виконання Антикорупційної програми  

Державної установи «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» на 2022-2023 роки в 

умовах воєнного стану, інформуємо наступне. 

                 На період дії правового режиму воєнного стану уповноважений з 

антикорупційної діяльності продовжував організовувати та здійснювати 

передбачені Законом України (далі – Закон) «Про запобігання корупції» 

заходи із запобігання та виявлення корупції з урахуванням режиму 

організації праці в установі та особливостей, встановлених Законом України 

«Про правовий режим воєнного стану». 

                 Уповноважений, відповідно до вищезазначених завдань та 

рекомендацій, зосереджувався на таких напрямах діяльності: 

- наданні консультативної допомоги суб’єктам декларування 

щодо 

особливостей додержання вимог фінансового контролю з урахуванням 

роз’яснень НАЗК; 

- візуванні проєктів актів з кадрових питань та з основної 

діяльності; 

- запобіганні та врегулюванні конфлікту інтересів; 
- організації роботи каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень   

вимог Закону; 
- отриманні та розгляді повідомлень про корупційні та пов’язані 

з корупцією правопорушення, інші порушення   вимог Закону;  

- інформування генерального директора державної установи, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


 Міністерства охорони здоров’я України,  НАЗК або інших спеціально 

уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених 

законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення  корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень   вимог 

Закону працівниками державної установи. 
                Виданий наказ № 39 від 05.05.2022 «Про внесення змін до Плану  

заходів  щодо запобігання та виявлення корупції у Державній установі 

«Полтавський ОЦКПХ  МОЗ» та її відокремлених підрозділах на 2022 рік в 

умовах воєнного стану», яким затверджений із змінами План заходів щодо 

запобігання і виявлення  корупції у Державній установі «Полтавський 

обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони 

здоров'я України» та її відокремлених підрозділах на 2022 рік в умовах 

воєнного стану.  
                   Відповідно до наказу НАЗК від 10.12.2021 № 794/21 «Про 

затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи»                  

виданий  наказ   ДУ  «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» №  12 від 

31.01.2022 року «Про затвердження Антикорупційної програми ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» на 2022-2023 роки».  Також  раніше 

були видані накази № 9 від 16 лютого 2021 року «Про затвердження Кодексу 

етичної поведінки працівників Державної установи «Полтавський ОЦКПХ 

МОЗ України»,  № 11 від 22 лютого 2021 року «Про проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України,    

№ 12 від 24 лютого 2021 року «Про затвердження Порядку проведення 

внутрішнього службового розслідування стосовно працівників Державної 

установи «Полтавський ОЦКПХ МОЗ України», які вчинили корупційне 

правопорушення», № 24 від 11 серпня 2021 «Про затвердження Положення 

про Уповноваженого з антикорупційної діяльності ДУ «Полтавський 

ОЦКПХ МОЗ».                                                                                           

                  У ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» виданий наказ від 22 квітня 

2022 року № 36 «Про затвердження Порядку прийняття та розгляду, 

перевірки та належного реагування на повідомлення про корупцію у ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ» та її відокремлених підрозділах в  умовах 

воєнного стану». 

                Також опрацьований і затверджений генеральним директором план 

заходів Уповноваженого з антикорупційної діяльності Державної установи 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ України» на 2022 рік та план навчальних заходів 

антикорупційного спрямування в ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» на 2022 

рік, які були розміщені на сайті державної установи. 

              Організована робота «гарячої лінії» щодо можливих фактів 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 



Закону України «Про запобігання корупції» (телефон «гарячої лінії» 

+380505152222, електронна адреса shemet8882@gmail.com).   

              Опрацьована Пам’ятка  працівникам  Державної установи 

«Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб  

Міністерства охорони здоров’я України» та її відокремлених підрозділів 

«Щодо правового статусу викривача» з врахуванням нового роз’яснення 

НАЗК від 01.06.2022 № 8 «Щодо гарантій захисту трудових прав 

викривачів».       

              З врахуванням роз’яснень і рекомендацій МОЗ України та  НАЗК 
були опрацьовані документи: оновлені роз’яснення щодо порядку роботи 

антикорупційних уповноважених в умовах воєнного часу, щодо виявлення 

колаборантів, фактів їх колабораційної діяльності, щодо нових роз’яснень 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.06.2022 № 8 

«Щодо гарантій захисту трудових прав викривачів». Також були опрацьовані 

роз’яснення НАЗК від 02.06.2022 № 9 «Щодо внесення спеціально 

уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції подань про 

проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, 

що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення», яке розроблене НАЗК з метою забезпечення формування 

однакових підходів щодо застосування положень ч. 3 ст. 651  Закону України 

«Про запобігання корупції» (далі – Закон), як спеціально уповноваженими 

суб’єктами у сфері протидії корупції так і суб’єктами, на яких поширюється 

дія Закону.   

                 Протягом 2022 року проводився комплекс організаційних та 

практичних заходів щодо виконання вимог Закону України «Про  запобігання 

корупції» та профілактики корупційних проявів серед працівників  на 

визначених Антикорупційною  програмою ДУ «Полтавський ОЦКПХ  МОЗ» 

на 2022-2023 роки напрямах та забезпечувався контроль за їх здійсненням у 

Державній установі та у її відокремлених підрозділах. Також у 

відокремлених підрозділах були визначені відповідальні особи, які 

виконують обов’язки та користуються правами, передбаченими у Програмі 

для уповноваженого, у межах діяльності відокремлених підрозділів 

державної установи без статусу юридичної особи, в яких вони працюють. 

Уповноважений у межах виконання своїх посадових обов’язків давав усні та 

письмові доручення i вимагав ïx виконання від відповідальних осіб та 

здійснював контроль за діяльністю відповідальних осіб.  

                 Уповноважений з антикорупційної діяльності долучився до роботи 

«Форуму антикорупційних уповноважених» у соціальній мережі Facebook, за 

допомогою якої отримував відповіді на актуальні запитання. Також взяв 

участь у тренінгу із «Практики організації роботи із запобігання та виявлення 

корупції – 2022» для уповноважених юридичних осіб публічного права в 

умовах війни та отримав Сертифікат № 2022-0147 Національного агентства з 
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питань запобігання корупції (копія додається). Відповідно до Програми 

навчання були розглянуті питання: 

- організація роботи уповноваженого, забезпечення гарантій  

його  незалежності та самостійності; 

-  можливості зростання та посилення власної ролі;  

-  взаємодія уповноваженого й керівника; 

-  завдання уповноваженого; 

-  новели антикорупційного законодавства; 

-  візування проєктів актів в умовах воєнного стану; 

-  робота з повідомленнями про корупцію; 

-    робота з викривачами та інші.  

                 Також уповноважений з антикорупційної діяльності успішно 

пройшов базовий онлайн курс «Аникорупційний уповноважений», який 

складався з двух модулів.  

            Модуль 1: Стандарти запобігання корупції 

                 Тема 1. Антикорупційна філософія і етика. 

                 Тема 2. Міжнародні та національні антикорупційні стандарти. 

                 Тема 3.  Антикорупційна інфраструктура України. 

                 Тема 4. Юридична відповідальність за корупцію. 

             Модуль 2: Професія антикорупційнго уповноваженого 

                  Тема 5. Утворення та діяльність антикорупційних уповноважених. 

                  Тема 6. Організація роботи антикорупційного уповноваженого. 

             За підсумками цього базового онлайн курсу отримав сертифікат 

Національного агентства з питань запобігання корупції  № 478 

«Антикорупційний уповноважений». 

                   У жовтні 2022 року уповноважений успішно завершив онлайн-

курс про те, як правильно повідомляти про корупцію і стати викривачами 

«Впливай – викривай», тривалістю 7 годин і отримав cертифікат 

Національного агентства з питань запобігання корупції , виданий 07.10.2022 

(перевірочний код: 6aadb138c945483a8da544ed34d9a2f9). 

                Також у жовтні 2022 року уповноважений успішно завершив 

Базовий курс для всіх бажаючих «Основи антикорупції для всіх і кожного», 

тривалістю 7 годин і отримав cертифікат Національного агентства з питань 

запобігання корупції , виданий 06.10.2022 (перевірочний код: 

9550eb7442f4470c9cda0075871c9dbb). 

                  Також у жовтні 2022 року уповноважений успіщно завершив курс 

для публічних службовців «Зрозуміло про конфлікт інтересів», тривалісю 5 

годин і отримав сертифікат Національного агентства з питань запобігання 

корупції, виданий 06.10.2022 (перевірочний код: 

(29ba9d100сda4с11b9def14d76d0a367).  

                Протягом вересня-листопада 2022 року уповноважений взяв участь 

в 11 громадських обговореннях усіх складових проєкту Державної 

антикорупційної програми на 2023-2025 роки, ініційованих на виконання 

Закону України «Про засади держаної антикорупційної політики на 2021-

2025 роки». 



                Постійно здійснювалося надання методичної та консультативної 

допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства. 

                Протягом 2022 року проводився аналіз стану додержання 

антикорупційного законодавства, реалізувалися заходи, направлені на 

виявлення та  усунення конфлікту інтересів, фактів сумісництва та інших 

можливих корупційних проявів серед працівників.                 
              Постійно здійснювався розгляд та аналіз звернень, заяв, скарг, 

пропозицій громадян  з питань антикорупційного законодавства та кадрових 

питань, забезпечувався контроль за збереженням державного майна, 

цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням фінансової 

дисципліни. 

                 Всі накази, плани та інші нрмативні документи були видані з 

урахуванням рекомендацій Національного агентства з питань запобігання 

корупції та Міністерства охорони здоров’я України щодо попередження 

фактів можливого порушення прав викривачів із своєчасним інформуванням  

про кожний факт такого порушення.                    

                 Також інформуємо, що за підсумками роботи протягом 2022 року 

працівники ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»  не притягувались до 

дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення, відсутні 

провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення 

щодо працівників, а також не здійснювалося кримінальне провадження щодо 

працівників Державної установи.                                

 

 

 

                

              Генеральний директор                              Андрій ХАЙЛОВ  
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