
ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказом КНП ЦПМСД № 1 м. Маріуполя»

 від ___.___.2019 №  ________

ПЛАН
заходів щодо запобігання та протидії корупції 

в КНП «ЦПМСД № 1 м. Маріуполя» на 2019 та 2020 роки

№ Найменування заходу Строк виконання Відповідальнга 
особа

Відмітка про 
виконання

1 2 3 4
1 Забезпечення виконання та дотримання керівництвом та працівниками

КНП  «ЦПМСД  №  1  м.  Маріуполя»  (далі  –  Підприємство,  Центр)
Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Центр), «Загальних
правил  етичної  поведінки  державних  службовців  та  посадових  осіб
місцевого  самоврядування»  затверджених  наказом  Національного
агентства  України  з  питань  державної  служби  від  05.08.2016  №  158,
інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування 

 Протягом 2019 – 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі, 
керівник Центру

2 Проведення  освітньо-роз’яснювальних  антикорупційних заходів  для  осіб,
які працюють в Центрі та на  яких поширюється дія Закону (керівництво,
керівники  структурних  підрозділів)  про  персональну  відповідальність  за
порушення антикорупційного законодавства із зазначенням статей законів,
яким така відповідальність встановлена.

Протягом 2019 – 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі 

3 
Вжиття  заходів  щодо  недопущення  неформальних  платежів  в  Центрі.
Моніторинг  дотримання  законодавства  про  благодійну  діяльність  та
благодійні  організації  (щодо  збору  добровільних  благодійних  пожертв  з
отримувачів медичної допомоги).

Протягом 2019 – 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі,
керівник Центру 

4 Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від
16.11.2011  №  1195  «Про  затвердження  порядку  передачі  дарунків
одержаних  як  подарунки  державі,  Автономній  Республіці  Крим,

І квартал 2019 року уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення



територіальній  громаді,  державним  або  комунальним  установам  чи
організаціям»  утворити  комісію  з  питань  оцінки  вартості,  вирішення
питання  щодо  можливості  використання,  місця  та  строку  зберігання
дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка Підприємству.

корупції в Центрі, 
керівник Центру

5 Проведення  інформаційної  кампанії  щодо  ознайомлення  з  вимогами
законодавства з питань запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту
інтересів для посадових осіб Центру, які для цілей Закону прирівнюються
до  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави  або  місцевого
самоврядування.

Протягом 2019 – 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі

6 Вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного 
конфлікту інтересів.

Протягом 2019 – 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі,
керівник Центру

7 Направлення працівників, які призначаються, звільняються та які для цілей
Закону  прирівнюються  до  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій
держави або місцевого самоврядування (керівництво, керівники структурних
підрозділів)  до  уповноваженої  особи  з  питань  запобігання  та  виявлення
корупції  в  Центрі  для  ознайомлення  з  переліком  встановлених  Законом
вимог, заборон та обмежень..

Протягом 2019 – 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі,
керівник Центру

8 Проведення роз’яснювальної роботи ї щодо порядку заповнення та подання
декларації  особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій  держави  або
місцевого самоврядування (п. 2 ч. 1 ст. 3, ст. 45 Закону).

І квартал 2019, 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі

9 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо додаткових заходів
фінансового контролю.

Протягом 2019 – 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі

10 Запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку  з громадськістю щодо
повідомлень  про  факти  порушень  антикорупційного  законодавства.
Створення  на  офіційному  веб-сайті  Центру  рубрики  «Стоп  корупція»  із
зазначенням  інформації  щодо  повідомлення  викривачами  про  порушення
Закону.

Протягом 2019 – 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі,
керівник Центру



11 Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації  членами тендерного
комітету  Центру,  відповідальних  за  організацію  та  проведення  процедур
закупівель  відповідно  до  діючого  законодавства.  У  разі  змін  у  складі
тендерного комітету забезпечення походження курсу навчаня нового члену
комітету на «Promethtus».

Протягом 2019, 
2020 років

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі,
керівник Центру

12 Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин
та  умов,  що  сприяли  вчиненню  корупційного  правопорушення  або
невиконанню вимог антикорупційного законодавства

За потребою Члени комісії з
службового

розслідування,
перевірки, 

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі

13 У разі надходження обвинувального вироку або постанови про накладення
адміністративного  стягнення  за  корупційне  правопорушення  вжиття  до
такого працівника заходів згідно із антикорупційним законодавством

За потребою (у разі
надходженя)

уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі,
керівник Центру

14 Встановлення  у  довіреностях  на  представників  інтересів  Підприємства  в
судах обмежень щодо визнання позовів повністю або частково, відмови від
позовів, вирішення питань примирення сторін

За потребою уповноважена
особа з питань
запобігання та

виявлення
корупції в Центрі,
керівник Центру

Головний лікар                                                                                                     В.Е. Длугоканська 

Погоджено:
Юрисконсульт                                                                                                      Г.В. Прохоренко


