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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, установа). 

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 (далі - комісія) 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  2021 року, на виконання доповідної записки начальника 

Управління  запобігання  корупції  МВС  України  від 26.11.2020 № 38269/18 

«Про результати проведення наради-семінару з уповноваженими з питань 

запобігання та виявлення корупції системи МВС», з урахуванням результатів 

виконання у 2020 році Антикорупційної програми ДУ ТМО на 2020-2022 роки, 

викладених у звіті  про  виконання  Антикорупційної  програми  ДУ  ТМО  за  

2020 рік (№33/41-1659 від 28.12.2020), з метою виконання вимог щодо внесення  

змін до Антикорупційної програми установи, комісією згідно плану роботи на 

2021 рік (№ 33/41-75 від 19.01.2021) з урахуванням організаційно-штатних змін 

ДУ ТМО та змін у законодавстві було ідентифіковано корупційні ризики та 

затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ 

ТМО (протокол засідання комісії від 22 січня 2021 № 33/41- 100). 

Крім того, на виконання доповідної записки та листа Управління запобігання 

корупції від 01.12.2021 № 51505/18 «Про забезпечення участі в анкетуванні з 

метою оцінки корупційних ризиків», згідно службової телеграми установи від 

06.12.2021 № 33/41-1699 керівникам закладів охорони здоров’я ДУ ТМО надано 

завдання щодо проведення роз’яснювальної роботи серед підлеглих щодо 

забезпечення участі якомога більшої кількості працівників очолюваних 

підрозділів установи в проведенні анонімного анкетування. 

Разом з тим, під час планування антикорупційної роботи установи на 2022 рік 

забезпечено чітке розмежування повноважень, які стосуються оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми в установі.  

З цією метою проведено засідання комісії (протокол комісії № 2 від 

14.12.2021) з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО (далі - комісія) на 

якій затверджено план роботи комісії на 2022 рік та розглянуті організаційні 

питання щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності установи.  

Під час планування роботи комісії з оцінки корупційних ризиків установи на 

2022 рік забезпечено визначення чітких строків виконання запланованих заходів 

та передбачено проведення процедури оцінки корупційних ризиків у діяльності 

ДУ ТМО  у відповідності до Методології оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади, затвердженої рішенням  Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126. 

Так, згідно доручення установи від 14.12.2021 № 33/41-18 «Про проведення 

оцінки корупційних ризиків в діяльності ДУ ТМО» визначено термін (до 

20.01.2022) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО, а 

керівники закладів охорони здоров’я ДУ ТМО поінформовані про надання комісії 

інформації, необхідної для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 

ДУ ТМО. 

Крім того, в ДУ ТМО розроблено анкету анонімного опитування щодо 

наявності корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО та згідно службової 

телеграми установи від 20.12.2021 № 33/41-1757 керівникам закладів охорони 

здоров’я ДУ ТМО надано завдання провести роз’яснювальну роботу серед 

підлеглих щодо визначення чинників, які сприяють (можуть сприяти) вчиненню 

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією в 

установі та в термін до 31.12.2021 забезпечити участь якомога більшої кількості 

працівників очолюваних підрозділів установи в проведенні анонімного 

анкетування. Наразі здійснюється аналіз результатів анкетування. 
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На виконання листа Управління запобігання корупції МВС України від 

29.07.2021 № 34808/18-2021 «Про надсилання листа Національного агентства з 

питань запобігання корупції», з метою приведення у відповідність до  чинного 

законодавства  документів, які регламентують антикорупційну діяльність в ДУ 

ТМО, наказом установи від  01.11.2021 № 75 затверджені оновлене Положення 

про уповноваженого з антикорупційної діяльності в ДУ ТМО та посадова 

інструкція уповноваженого (№ 33/41-1531 від 02.11.2021).  

Протягом 2021 року, відповідно до визначених індикаторів, здійснювався 

моніторинг реалізації заходів антикорупційного спрямування, за результатами 

якого складались відповідні звітні документи (звіти про виконання 

Антикорупційної програми ДУ ТМО: за 2020 рік (№33/41-1659 від 28.12.2020), за 

1 квартал 2021 року (№33/41-495 від 05.04.2021), за 1 півріччя 2021 року (№33/41-

978 від 05.07.2021) за 9 місяців 2021 року (№33/41-1419 від 01.10.2021) та 

розглядались на оперативних нарадах при начальнику ДУ ТМО (протоколи № 12 

від 09.07.2021 та № 24 від 01.10.2021).  

Як свідчить проведений аналіз заходи Антикорупційної програми, протягом 

2021 року, виконані.  

Так, протягом 2021 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 (вказівка Управління запобігання корупції МВС від 

15.08.2019 № 18/2-6223 «Про оперативне інформування»). 

Протягом 2021 року для новопризначених працівників ДУ ТМО проведено 34 

обов’язкові інструктажі щодо основних положень антикорупційного 

законодавства та правил етичної поведінки. 

Крім того, на виконання вказівок Управління запобігання корупції МВС 

України від 20.05.2021 №21218/18-2021 та від 07.06.2021 №23920/18-2021 внесено 

зміни до пам’ятки з основних положень Закону України «Про запобігання 

корупції» для новопризначених працівників ДУ ТМО МВС України по 

Харківській області.  

Протягом 2021 року порушень вимог фінансового контролю в частині 

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

запобігання корупції» не виявлено. Декларації осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування подані 

своєчасно. 

Протягом 2021 року уповноважений та 4 працівники ДУ ТМО взяли участь у 

дистанційному одноденному навчанні з основних положень антикорупційного 

законодавства, яке відбулося 25.03.2021 на базі ХНУВС з отриманням 

відповідних сертифікатів, 28.09.2021 у нараді-семінарі з уповноваженими особами  

закладів  охорони  здоров’я, яка була організована Управлінням запобігання 

корупції МВС у режимі відеоконференції на платформі Zoom,  а також 27.10.2021 

на базі ХНУВС,  05.11.2021 на базі ЛДУВС та 24.11.2021 на базі УЗК МВС.  

Згідно листа Управління запобігання корупції МВС України від 23.04.2021 

№17333/18-2021 на виконання доручення МВС України від 22.04.2021 №58/18 

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

МВС», до Управління запобігання корупції МВС надано інформацію ДУ ТМО 
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про працівників та їх близьких осіб, які працюють (проходять службу) в апараті 

Міністерства внутрішніх справ України, Головному сервісному центрі МВС, 

закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС 

України (№ 33/41-691 від 17.05.2021).  

На виконання наказу Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 17.03.2020 №102/20, вказівок Управління запобігання корупції МВС України 

від 12.01.2021 № 839/18-2021 «Про надсилання листа Національного агентства з 

питань запобігання корупції» та від 04.02.2021 №4428/18-2021 «Про звітування 

щодо діяльності підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції» уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО до 

Національного агентства з питань запобігання корупції подано звіт щодо своєї 

діяльності за 2020 рік (форма оцінювання зареєстрована за номером 2020288), про 

що повідомлено НАЗК (№33/41-234 від 10.02.2021) та Управління запобігання 

корупції МВС України (№33/41-233 від 10.02.2021). 

Протягом 2021 року уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО 

завізовано 2 накази щодо призначення на посаду працівників – суб’єктів, на яких 

поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». 

З метою запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення 

ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами протягом 2021 

року закупівля товарів, робіт і послуг в ДУ ТМО здійснюється 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 оприлюднює в даній 

системі звіт про укладений договір. 

Протягом 2021 року уповноваженим з антикорупційної діяльності ДУ ТМО 

проведено 85 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 розмішено 

інформацію щодо впорядкування отримання безкоштовних ліків категоріями осіб, 

які мають на це право відповідно до законодавства. Наказом ДУ ТМО від 

06.08.2021 № 51 затверджено тарифи на платні послуги, що надаються ДУ ТМО 

та коди платних послуг (інформацію розмішено на стенді в холі поліклініки та 

госпіталю ДУ ТМО). Крім того, інформування з цих питань здійснюється у 

роз’яснювальних бесідах з пацієнтами. 

Наприкінці 2021 року відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ 

України від 21.10.2021 № 777 «Про перевірку додержання вимог 

антикорупційного законодавства» комісією у складі працівників апарату МВС у 

період з 25.10.2021 по 05.11.2021 року було проведено перевірку з питань 

організації роботи із запобігання і протидії корупції в ДУ ТМО. У ході перевірки 

було проведено збір, узагальнення та аналіз інформації відповідно до предмета 

перевірки та питань, зазначених у плані-завданні на перевірку за результатами 
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якої  складено  довідку  про  результати   перевірки (№ 52013/18-2021 від 

15.11.2021) яку було розглянуто  на оперативній нараді (протокол наради № 31 від 

26.11.2021) при начальнику ДУ ТМО. 

Згідно висновків комісії у Державній установі «Територіальне медичне 

об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» 

проводиться певна робота із запобігання і протидії корупції з урахуванням вимог 

чинного законодавства. Разом з тим, у роботі ДУ ТМО мають місце і недоліки з 

питань організації роботи із запобігання та протидії корупції. 

За результатами розгляду довідки розроблено та затверджено план усунення 

недоліків, виявлених під час перевірки організації роботи із запобігання і протидії 

корупції в ДУ ТМО (№ 33/41-1680 від 01.12.2021) про що поінформовано 

Управління запобігання корупції МВС України (№ 33/41 -1681 від 02.12.2021). 

Наразі заходи щодо усунення недоліків тривають. 

Крім того, у вересні 2021 року представниками Державного підприємства 

«ІНФОТЕХ» МВС України розроблено та впроваджено вебсайт ДУ «ТМО МВС 

України по Харківській області», який на даний час працює у тестовому режимі. 

На головній  сторінці   вебсайту  установи  розміщено  антикорупційну  програму 

на  поточний  період,  актуальну  інформацію про стан її виконання (https://kh-

tmo.mvs.gov.ua/about/anticorruption) та антикорупційні документи минулих 

періодів. 

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.kh-tmo@mvs.gov.ua) 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. 

Інформація  щодо виконання заходів Антикорупційної програми ДУ ТМО за 

12 місяців 2021 року надана у додатку до звіту (додається).  

Таким чином робота працівників та керівників закладів охорони здоров’я ДУ 

ТМО протягом 2021 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 – 33 

10.01.2022  



Додаток  до звіту від 10.01.2022 № 33/41-33 

 

Виконання заходів із запобігання і протидії корупції  

в Державній установі «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» протягом 12 місяців 2021 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 на 2021 

рік (№ 33/41-75 від 19.01.2021) 

Затверджено план роботи комісії з 

оцінки корупційних ризиків на 2022 

рік (№ 33/41-1729 від 14.12.2021) 

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. Затверджено звіт про результати 

оцінки корупційних ризиків 

(протокол засідання комісії з оцінки 

корупційних ризиків від 22.01.2021 

№ 33/41-100. 

Надано доручення від 14.12.2021  

№ 33/41-18 «Про проведення оцінки 

корупційних ризиків в діяльності ДУ 

ТМО». 

Службова телеграма від 20.12.2021  

№ 33/41-1757 про проведення 

анонімного анкетування щодо 

наявності корупційних ризиків у 

діяльності ДУ ТМО  

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 22.01.2021 

№ 33/41-100) 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 
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 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. До УЗК МВС України направлено 

лист від 22.01.2021 № 33/41-101 щодо 

надання копії звіту за результатами 

оцінки корупційних ризиків.  

Змін до наказу ДУ ТМО від 

19.02.2020 № 8 «Про затвердження 

Антикорупційної програми ДУ ТМО» 

не вносилось  

 

 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 

 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. Наказом ДУ ТМО від 19.02.2020 

№ 8 затверджено Антикорупційну 

програму ДУ ТМО  

У 2021 році змін до вказаного наказу 

не вносилось   

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 2020 рік (№33/41-1659 від 

28.12.2020) 

- за 1 квартал 2021 року (№33/41-495 

від 05.04.2021) 

- за 1 півріччя 2021 року (№33/41-978 

від 05.07.2021) 

- за 9 місяців 2021 року (№33/41-1419 

від 01.10.2021 

 

 

 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 



 8 

1 2 3 4 5 6 

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 2021 року проведено 34 

інструктажі для новопризначених 

осіб.  

 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 

 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 2021 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, госпіталю та на вебсайті 

ДУ ТМО. 

Серед працівників ДУ ТМО 

розповсюджено буклет «Не мовчи, 

повідом» (№33/41-771 від 28.05.2021) 

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 

організаційн

о-

розпорядчим 

документом  

Данильченко С.Л. Прийнято участь у нарадах-

семінарах:  

- 25.03.2021на базі ХНУВС  

- 28.09.2021 на базі УЗК МВС  

- 27.10.2021 на базі ХНУВС 

- 05.11.2021 на базі ЛДУВС  

- 24.11.2021 на базі УЗК МВС 

 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 
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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. 16.03.2021 начальником  ДУ ТМО 

подано щорічну декларацію за 2020 

рік до єдиного державного реєстру 

декларацій  

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 

 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 (лист від 14.04.2021 

№33/41-542) 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в держбюджеті 

 3. Перевірка інформації про 

близьких осіб, які працюють в 

системі МВС  

Постійно Керівники ЗОЗ 

Кльонова Т.Б. 

Данильченко С.Л. 

УЗК МВС України проінформовано 

про близьких осіб, які працюють в 

системі МВС (вих. № 33/41-691 від 

17.05.2021) 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в держбюджеті 

 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 23.04.2021 № 17333/18-

2021 УЗК МВС України 

проінформовано про близьких осіб, 

які працюють в системі МВС (вих. № 

33/41-691 від 17.05.2021) 

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  

 

Начальник 

М(ВЛ)К 

Підписані застереження та 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 

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 85 

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  

бюджетного 

фінансування 

 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  

бюджетного 

фінансування 
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5. Організація системи 

виявлення інформації 

про порушення 
працівниками МВС 

вимог Закону України 

1. Функціонування на 

інформаційних стендах відповідної 

рубрики для можливості 
повідомлення громадянам про 

порушення  

Щорічно 

протягом року 

 

Данильченко С.Л. На інформаційних стендах поліклініки, 

госпіталю та на вебсайті ДУ ТМО 

розміщено Антикорупційну програму 
ДУ ТМО 

В межах 

видатків на 

утримання, 
передбачених в 

державному  

"Про запобігання 

корупції" 

вимог антикорупційного 

законодавства 

  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. 

бюджеті 

 2. Розгляд повідомлень громадян 
про порушення вимог 

антикорупційного законодавства та 

проведення службових перевірок за 

кожним фактом скоєння 
працівниками ДУ ТМО 

корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення 

При зверненні 
громадян та 

при виявленні 

факту скоєння 

правопору-
шення 

Керівники ЗОЗ 
Данильченко С.Л. 

Протягом 2021 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 

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 та  
організація перевірок таких фактів 

У разі появи 

повідомлення 

Данильченко С.Л. Протягом 2021 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 
 


