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ЗВІТ 
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Антикорупційна Програма Державної установи «Територіальне медичне 

об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» на 

2020 - 2022 роки затверджена наказом ДУ ТМО від 19.02.2020 №8 відповідно 

до ст. 19 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» 

(із змінами), наказу МВС України від 31.01.2020 №84 «Про затвердження 

Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2020– 

2022 роки», наказу МВС України від 31.07.2020 №587 «Про деякі питання 

реалізації Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України 

на 2020–2022 роки», листа Управління запобігання корупції МВС України від 

13.02.2020 №18/2-4545 «Про опрацювання проекту Антикорупційної програми 

Державної установи «ТМО МВС України по Харківській області» на 2020-

2022р.» з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання 

і протидії корупції в Державній установі «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» (далі ДУ 

ТМО). 

При розробці Антикорупційної програми ДУ ТМО уповноважений з 

антикорупційної діяльності керувався Методичними рекомендаціями щодо 

підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, 

затвердженими рішенням НАЗК від 29.09.2017 №734,  Посібником з оцінки 

корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції, який було 

розміщено на офіційному вебсайті  МВС України у рубриці «Запобігання 

корупції» та іншими нормативними документами антикорупційної тематики. 

Для  забезпечення  виконання Антикорупційної Програми ДУ ТМО на 

2020 - 2022 роки, були затверджені завдання і заходи щодо її реалізації, 

комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО ідентифіковано, 

вивчено та проаналізовано корупційні ризики, здійснено їх формальне 

визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків (протокол 

засідання комісії від 24 січня 2020 № 33/41- 107). 

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і 

протидії корупції в установі, наказом ДУ ТМО від 24.11.2020 № 58 було 

затверджено перелік документів, які регламентують антикорупційну діяльність 

в ДУ «ТМО МВС України по Харківській області».  
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Протягом 2020 року, відповідно до визначених індикаторів, здійснювався 

моніторинг реалізації заходів антикорупційного спрямування, за результатами 

якого складались відповідні звітні документи.  

Як свідчить проведений аналіз, заходи Антикорупційної програми, 

протягом 2020 року, виконані.  

Так, протягом 2020 року повідомлень, заяв, звернень, скарг, щодо 

можливих корупційних прояв з боку працівників ДУ ТМО не надходило. 

Перевірок та службових розслідувань щодо можливих корупційних або 

пов'язаних з корупцією фактів, стосовно працівників закладів охорони здоров’я 

ДУ ТМО, у звітному періоді не проводилось. 

Протягом 2020 року для новопризначених працівників ДУ ТМО проведено 

34 обов’язкових інструктажі щодо основних положень антикорупційного 

законодавства та правил етичної поведінки.    

Протягом 2020 року порушень вимог фінансового контролю в частині 

несвоєчасного подання або неподання декларацій, передбачених ст. 45 ЗУ «Про 

запобігання корупції» не виявлено. 

На виконання доручення МВС України від 23.04.2020 № 50/18 «Про 

надання інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в 

МВС», УЗК МВС України проінформовано про близьких осіб ДУ ТМО, які 

працюють в системі МВС. 

Протягом 2020 року уповноважений та працівники ДУ ТМО брали участь у 

4 нарадах-семінарах (вебінарах), які відбулися на базі НАВС, ХНУВС та ДЮІ, а 

саме:  07.02.2020 у нараді-семінарі на базі НАВС, 17.06.2020 у онлайн-семінарі 

проведеного на базі ХНУВС (5 працівників ДУ ТМО), 30.09.2020 (у режимі 

вебінару) на базі НАВС, у нараді-семінарі 19.11.2020 (у режимі 

відеоконференції з використанням платформи Zoom) на базі ДЮІ.  

Уповноважений 25 вересня (у складі тестової групи) та у період з 20 по 30 

листопада 2020 року пройшов онлайн дистанційне тестування з перевірки знань 

антикорупційного законодавства на базі НАВС, за результатами якого показав  

достатній рівень знань та анонімному опитуванні уповноважених у грудні 2020 

року на базі НАЗК.  

Протягом 2020 року уповноваженим завізовано 1 наказ з кадрових питань 

(призначення голови М(ВЛ)К), який стосується призначення на посаду 

працівників – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції». 

З метою запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення 

ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами протягом 

2020 року закупівля товарів, робіт і послуг в ДУ ТМО здійснювалась переважно 

з використанням електронної системи закупівель. У разі  здійснення закупівель 

без використання електронної системи закупівель, відповідно до статті 10 

Закону України «Про публічні закупівлі», ДУ ТМО обов’язково 

оприлюднювала в даній системі звіт про укладений договір. 

Згідно наказу ДУ ТМО від 20.10.2020 № 52 в ДУ ТМО було проведено 

інвентаризацію матеріальних цінностей, розрахунків та зобов’язань. Результати 

інвентаризації відображені в бухобліку та фінансовій звітності ДУ ТМО 

звітного періоду на підставі затвердженого протоколу  інвентаризаційної комісії 
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ДУ ТМО від 25.11.2020. 

Протягом 2020 року уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО 

проведено 88 антикорупційних перевірок ділових партнерів. Відповідні 

рекомендації за результатами перевірок ділових партнерів були долучені до 

матеріалів щодо закупівель, які, в свою чергу, проводились із застосуванням 

електронної системи ProZorro, відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі», та оприлюднювались на офіційному веб-порталі електронної 

системи ProZorro. 

З метою забезпечення інформування пацієнтів щодо можливості отримання 

безкоштовних ліків категоріями осіб, які мають право на їх отримання, порядку 

їх отримання та наявності в холі поліклініки  ДУ ТМО на стенді було 

розмішено інформацію щодо впорядкування отримання безкоштовних ліків 

категоріями осіб, які мають на це право відповідно до законодавства. Наказом 

МВС України від 06.06.2019 № 458 затверджено тарифи на платні послуги, що 

надаються ДУ ТМО (інформацію розмішено на стенді в холі поліклініки та 

госпіталю ДУ ТМО). Крім того, інформування з цього питання здійснюється у 

роз’яснювальних бесідах з пацієнтами. 

З метою організації роботи з повідомленнями про порушення вимог ЗУ  

«Про запобігання корупції» в ДУ ТМО передбачено декілька варіантів 

здіснення зв’язку з викривачами, а саме: повідомлення про порушення вимог 

Закону може бути як письмовим (надходить поштою, під час особистого 

прийому, засобами електронного зв’язку на E-mail: anticor-tmo057@ukr.net ) так 

і усним (за телефонним номером: 057-7003934). Крім того з метою можливості 

зворотного зв’язку з пацієнтами на 4 поверсі будівлі ДУ ТМО працює скринька 

довіри, за допомогою якої реалізовано механізм, яким може користуватися 

особа, що має намір повідомити інформацію про факти корупції чи інші 

суспільно небезпечні діяння. 

Остаточна інформація щодо виконання заходів Антикорупційної програми 

ДУ ТМО за 2020 рік надана у додатку до звіту (додається).  

Таким чином робота працівників та керівників закладів охорони здоров’я 

ДУ ТМО протягом 2020 року проводилась з урахуванням  вимог 

Антикорупційної програми установи.  

Заходи антикорупційного спрямування, які відображені в Антикорупційній 

програмі ДУ ТМО  на  2020-2022 роки, тривають. 

 

Уповноважений  

з антикорупційної діяльності 

Державної установи 

«Територіальне медичне об’єднання  

Міністерства внутрішніх справ України 

по Харківській області»            о/п згідно з оригіналом        Сергій ДАНИЛЬЧЕНКО 

 

№ 33/41 – 1659 

28.12.2020  

 

 



Додаток  до звіту від 28.12.2020 № 33/41-1659 

 

Виконання заходів із запобігання і протидії корупції  

в Державній установі «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» протягом 2020 року 

 

 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальний за 

виконання  

Індикатор виконання 

(очікуваний результат) 

Джерела 

фінансування 

1 2 3 4 5 6 

1. Забезпечення 

системного підходу до 

запобігання і протидії 

корупції, нормативно-

правове регулювання 

відносин 

1. Засідання комісії з оцінки 

корупційних ризиків та 

моніторингу виконання 

антикорупційної програми 

Згідно плану 

роботи комісії 

Данильченко С.Л. Затверджено план роботи комісії з 

оцінки корупційних ризиків від 

17.01.2020 № 33/41-67   

 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 2. Проведення оцінки 

корупційних ризиків у 

діяльності ДУ «ТМО МВС 

України по Харківській 

області» 

Щорічно 

до 01 лютого 

Данильченко С.Л. Протоколом засідання комісії з 

оцінки корупційних ризиків від 

24.01.2020 № 33/41-107 

затверджено звіт про результати 

оцінки корупційних ризиків 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 3. Підготовка звіту за 

результатами оцінки 

корупційних ризиків у 

діяльності ДУ «ТМО МВС 

України по Харківській 

області» 

Щорічно 

до 01 лютого 

Данильченко С.Л. Затверджено звіт за результатами 

оцінки корупційних ризиків 

(протокол засідання комісії з 

оцінки корупційних ризиків від 

24.01.2020 № 33/41-107) 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 4. Включення звіту за 

результатами оцінки 

корупційних ризиків до 

Антикорупційної програми 

ДУ «ТМО МВС України по 

Харківській області»  

на 2020-2022 роки 

Щорічно 

до 15 лютого 

Данильченко С.Л. Направлено лист від 03.02.2020  

№ 33/41-152 до УЗК МВС України 

на погодження Антикорупційної 

програми  

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 
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1 2 3 4 5 6 

 5. Розроблення, надсилання 

на погодження до 

Управління запобігання 

корупції та проведення 

люстрації МВС України та 

затвердження 

Антикорупційної програми 

ДУ «ТМО МВС України по 

Харківській області»  

на 2020-2022 роки 

 

 

Щорічно 

до 15 лютого 

Данильченко С.Л. Отримано лист від 13.02.2020  

№ 18/2-4545від УЗК МВС України 

про погодження Антикорупційної 

програми. 

Наказом ДУ ТМО від 19.02.2020 

№ 8 затверджено Антикорупційну 

програму ДУ ТМО  

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 

6. Проведення 

щоквартального аналізу 

виконання Антикорупційної 

програми ДУ «ТМО МВС 

України по Харківській 

області» відповідно до 

визначених індикаторів 

 

 

Щорічно, 

не пізніше 

05 січня, 

05 квітня, 

05 липня, 

05 жовтня 

Данильченко С.Л. Звіти про виконання 

Антикорупційної програми ДУ 

ТМО: 

- за 1 квартал 2020 року  

(№33/41-437 від 06.04.2020); 

- за 1 півріччя 2020 року  

(№33/41-791 від 01.07.2020); 

- за 9 місяців 2020 року  

(№33/41-1243 від 01.10.2020); 

 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

2. Реалізація 

антикорупційної 

політики в кадровому 

менеджменті, 

формування 

негативного ставлення 

до корупції, навчання 

та заходи з поширення 

інформації 

антикорупційного 

спрямування 

 

 

1. Проведення обов’язкового 

інструктажу з питань 

запобігання та виявлення 

корупції щодо основних 

положень антикорупційного 

законодавства (обмежень, 

заборон) 

У разі 

прийняття 

нової особи 

Данильченко С.Л. Протягом 2020 року проведено 34 

інструктажі для новопризначених 

осіб.  

 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 
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1 2 3 4 5 6 

 2. Проведення інструктажу 

щодо  правил етичної 

поведінки для 

новопризначених 

працівників – суб’єктів, на 

яких поширюється дія 

Закону України «Про 

запобігання корупції» 

У разі 

прийняття 

нової особи 

Керівники ЗОЗ 

Данильченко С.Л. 

Протягом 2020 року проведено 34  

інструктажі для новопризначених 

осіб.  

 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 3. Розміщення на 

інформаційних стендах у 

рубриці «Запобігання 

корупції» актуальної 

інформації щодо проведених 

інформаційних заходів на 

антикорупційну тематику  

Не пізніше 

наступного дня 

після події 

(заходу) 

Керівники ЗОЗ 

Данильченко С.Л. 

Антикорупційну програму ДУ 

ТМО розміщено на інформаційних 

стендах поліклініки та госпіталю. 

Направлено лист від 10.03.2020  

№ 33/41-320 про розміщення 

Антикорупційної програми ДУ 

ТМО на сайті ДОЗР МВС України.  

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 4. Участь у навчаннях з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(підвищенні кваліфікації, 

тренінгах, семінарах тощо) 

МВС, УЗКПЛ, НАВС, НАЗК 

У строки, 

визначені 

відповідним 

організаційно-

розпорядчим 

документом 

МВС 

Данильченко С.Л. Участь у семінарі-нараді на базі 

НАВС 07.02.2020 (протокол 

оперативної наради від 14.02.2020 

№33/41-215), онлайн-семінарі 

17.06.2020 на базі ХНУВС, онлайн 

тестуванні 25.09.2020 та у період з 

20 по 30 листопада 2020 року на 

базі НАВС, навчаннях (у режимі 

вебінару) 30.09.2020 на базі НАВС, 

у нараді-семінарі (у режимі відео-

конференції з використанням 

платформи Zoom) 19.11.2020 на 

базі ДЮІ, анонімному опитуванні 

у грудні 2020 на базі НАЗК  

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

3. Здійснення заходів з 

дотримання вимог 

фінансового контролю, 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

1. Подання особами – 

суб’єктами декларування 

декларацій про майно, 

доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового 

характеру  

Щорічно 

до  31 березня 

Хайдаров Є.А. 04.03.2020 начальником  ДУ ТМО 

подано щорічну декларацію за 

2019 рік до єдиного державного 

реєстру декларацій  

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 
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 2. Перевірка фактів 

своєчасності подання 

декларацій особами – 

суб’єктами декларування 

Щорічно 

до 07 квітня  

Данильченко С.Л. Про факт своєчасності подання 

декларації особами – суб’єктами 

декларування проінформовано 

УЗК МВС України (листи від 

02.04.2020 №33/41-416 та 

10.06.2020 №33/41-684)   

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 

 3. Перевірка інформації про 

близьких осіб, які працюють 

в системі МВС  

Постійно Керівники ЗОЗ 

Кльонова Т.Б. 

Данильченко С.Л. 

УКЗ МВС України 

проінформовано про близьких осіб, 

які працюють в системі МВС (вих. 

№ 33/41-576 від 12.05.2020) 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 

 4. Підготовка оновленої 

інформації про близьких 

осіб, які працюють у системі 

МВС України, вживання 

заходів для запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів серед підлеглих 

працівників 

 

За дорученням 

МВС  

Керівники ЗОЗ 

Кльонова Т.Б. 

Данильченко С.Л. 

На виконання доручення МВС 

України від 23.04.2020 № 50/18 

УЗК МВС України 

проінформовано про близьких осіб, 

які працюють в системі МВС (вих. 

№ 33/41-576 від 12.05.2020) 

 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 

 5 Проведення співбесід з 

членами М(ВЛ)К з приводу 

дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства, нормативних 

актів, що регламентують 

порядок медичного відбору 

кандидатів на службу в 

поліцію і НГУ та вступників 

до ВНЗ МВС України, 

виключення неділових 

стосунків з кандидатами та 

їх близькими особами 

 

Щорічно  

 

Жердєв С.Є Підписано відомості за 

результатами співбесід з 

зазначенням кола питань, які були 

обговорені 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 
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 7. Проведення співбесід з 

працівниками ДУ ТМО щодо 

дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства, нормативних 

актів, що регламентують 

виключення неділових 

стосунків з відвідувачами та 

пацієнтами 

Щорічно  

 

Керівники ЗОЗ Керівники ЗОЗ ДУ ТМО 

попереджені про персональну 

відповідальність за дотримання 

вимог антикорупційного 

законодавства у сфері 

забезпечення громадян визначених 

категорій безкоштовними ліками, 

заборони вчинення протиправних 

дій та прийняття рішень в умовах 

реального конфлікту інтересів, 

запобігання одержанню 

неправомірної вигоди або 

подарунків та поводження з ними, 

обмеження спільної роботи 

близьких осіб, утримання від 

виконання незаконних рішень чи 

доручень. 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

4. Здійснення 

контролю за 

проведенням 

державних закупівель з 

метою мінімізації 

корупційних ризиків 

1. Здійснення, в 

установленому порядку, 

перевірок учасників 

процедури публічних 

закупівель на предмет 

дотримання антикорупцій-

ного законодавства 

Згідно з 

планами 

закупівель 

на бюджетний 

рік 

Тендерний комітет 

Данильченко С.Л. 

Оприлюднення інформації про 

відкриті торги через електронну 

систему «ProZorro». 

Протягом року здійснено 88 

антикорупційних перевірок 

ділових партнерів.  

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 2. Забезпечення 

оприлюднення інформації 

про результати процедур 

закупівель, що проводяться в 

ДУ ТМО 

Згідно з 

планами 

закупівель 

на бюджетний 

рік 

Тендерний комітет Публікації в системі електронних 

закупівель системи «ProZorro» 

В межах  

бюджетного 

фінансування 

 3. Контроль процесу 

публічних закупівель через 

систему «ProZorro», 

звітування про проведені 

торги та придбані матеріали, 

послуги тощо 

Щоквартально  Тендерний комітет 

 

Публікації результатів виконання 

договорів в системі електронних 

закупівель системи «ProZorro» 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 
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 4. Анкетування учасників 

процесу закупівель, якщо 

сума договорів не перевищує 

200 тис. грн.  

Щорічно 

протягом року 

 

Тендерний комітет 

Данильченко С.Л. 

Публікації в системі електронних 

закупівель системи «ProZorro», 

анкетування учасників процедури 

публічних закупівель 

 

 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 

5. Організація системи 

виявлення інформації 

про порушення 

працівниками МВС 

вимог Закону України 

"Про запобігання 

корупції" 

  

1. Функціонування на 

інформаційних стендах 

відповідної рубрики для 

можливості повідомлення 

громадянам про порушення 

вимог антикорупційного 

законодавства  

Щорічно 

протягом року 

 

Данильченко С.Л. На інформаційних стендах 

поліклініки та госпіталю ДУ ТМО 

розміщено Антикорупційну 

програму ДУ ТМО.  

З метою організації роботи з 

повідомленнями про порушення 

вимог ЗУ  «Про запобігання 

корупції» та можливості 

зворотного зв’язку з пацієнтами на 

4 поверсі будівлі ДУ ТМО працює 

скринька довіри, за допомогою 

якої реалізовано механізм, яким 

може користуватися особа, що має 

намір повідомити інформацію про 

факти корупції чи інші суспільно 

небезпечні діяння. 

 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 2. Розгляд повідомлень 

громадян про порушення 

вимог антикорупційного 

законодавства та проведення 

службових перевірок за 

кожним фактом скоєння 

працівниками ДУ «ТМО 

МВС України по Харківській 

області» корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

 

При зверненні 

громадян та 

при виявленні 

факту скоєння 

правопорушен

ня 

Керівники ЗОЗ 

Данильченко С.Л. 

Протягом 2020 року звернень щодо 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень на 

працівників ДУ ТМО не надходило 

 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 
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6. Проведення 

інформаційних 

кампаній стосовно 

реалізації МВС 

антикорупційної 

політики 

1. Здійснення постійного 

моніторингу інформації, яка 

публікується  в ЗМІ, мережі 

Інтернет та може свідчити  

про факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень з боку 

працівників ДУ «ТМО МВС 

України по Харківській 

області» та  організація 

перевірок таких фактів 

У разі появи 

повідомлення 

Данильченко С.Л. Протягом 2020 року інформації 

щодо корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень серед 

працівників ДУ ТМО не 

встановлено 

 

В межах видатків 

на утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності 

Державної установи «Територіальне медичне об’єднання  

Міністерства внутрішніх справ України 

по Харківській області»               о/п згідно з оригіналом                        Сергій ДАНИЛЬЧЕНКО 

 

  

 

 

 


