
Доповідач:
уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції, 
начальник юрвідділу Тетяна ВОЗНЮК



З метою забезпечення здійснення координації з питань 
дотримання антикорупційного законодавства у НУОЗ діє 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА.

• Наказ від 26.02.2021 № 1010
ЗАТВЕРДЖЕНА 

наказом ректора НУОЗ

• Протокол від 24.02.2021 № 2 
СХВАЛЕНА 

Конференцією трудового 
колективу НУОЗ

На виконання Антикорупційної програми у НУОЗ України імені
П. Л. Шупика проводиться робота щодо дотримання вимог

антикорупційного законодавства, а саме:



ЗАТВЕРДЖЕНО ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ  КОРУПЦІЇ У НУОЗ УКРАЇНИ 

ІМЕНІ  П. Л. ШУПИКА НА 2021 РІК.

1

Наказ від 30.12.2020 № 5355
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Проведено експертизи

близько 2000
локальних нормативних
документів НУОЗ, у т. ч. 

наказів

1 засідання Комісії 
з оцінки 

корупційних 
ризиків

100 % контроль за 
діяльністю

близьких осіб
працівників НУОЗ

Врегульовано 4
випадки 

потенційного 
конфлікту інтересів

ЗА 2021 
РІК
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100% працівників
проінформовано щодо

вимог антикорупційного
законодавства

Надано 2 звіти до 
МОЗ України щодо 

виконання 
антикорупційних 
заходів у НУОЗ

Розміщено 3 пам’ятки з 
питань застосування
антикорупційного
законодавства на 
вебсайті НУОЗ

Надано близько 50
консультацій 

працівникам НУОЗ 
щодо застосування 
антикорупційного 
законодавства 

ЗА 2021 
РІК
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100%
• перевірених фактів подання декларацій суб'єктами
декларування НУОЗ,у визначеному законодавством
порядку

0
• виявлених фактів не подання декларацій суб'єктами
декларування НУОЗ 

0
• виявлених фактів не своєчасного оприлюднення
щорічних декларацій суб'єктами декларування НУОЗ
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На підставі
розробленої Анкети
з оцінювання
наявності можливих
корупційних проявів
у НУОЗ 
проводиться 
анонімне
анкетування. 

Результати
періодичного
анонімного
анкетування
використовуються
в повсякденній
профілактичній
роботі.
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Кожне призначення на посаду 
науково-педагогічних

працівників НУОЗ проводиться 
на основі конкурсного відбору та 
у відповідності до ЗУ «Про вищу

освіту».

Система відбору кандидатів на 
посади науково-педагогічних

працівників НУОЗ є відкритою.

При прийнятті рішення про придатність
кандидатів на посади обов’язково
враховуються такі фактори, як 
наявність/відсутність прямого 

підпорядкування; можливість наявності
конфлікту інтересів.
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Оцінка корупційних ризиків у НУОЗ проводиться 
Комісією з оцінки корупційних ризиків, яка 

утворена наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від
13.12.2019  № 6476. 

Метою оцінки корупційних ризиків є визначення
конкретних процесів і операцій в діяльності
НУОЗ, при реалізації яких існує ймовірність

скоєння працівниками та особами, які
навчаються, порушень антикорупційного

законодавства.
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Організовано безперервну
роботу каналів повідомлення
про можливі факти корупційних
або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших

порушень Закону України «Про 
запобігання корупції» у НУОЗ

0 отриманих

повідомлень за 2021 рік



Електронна адреса 
Уповноваженої особи: 

antukorshupyka@gmail.co
m

У письмовому
вигляді через 
Уповноважену

особу (кабінет 18)

Засобами 
поштового зв'язку 
на адресу: вул. 

Дорогожицька, 9, 
м. Київ, 04112

(044) 205-49-09 
(«телефон довіри»)

Скринька довіри
(розміщена на 1 

поверсі теоретичного 
корпусу)



Станом на 8 грудня 2021 року:
Відсутні відкриті кримінальні провадження 
щодо фактів корупційних правопорушень та 
посадових злочинів педагогічних, науково-

педагогічних та наукових працівників, осіб, які 
навчаються у НУОЗ, та інших працівників 

університету.

У звітному періоді інформація стосовно
порушення антикорупційного законодавства
працівниками та особами, які навчаються у 

НУОЗ, не надходила. 



ВИСНОВКИ:

За результатами проведеного аналізу виконання
Антикорупційної програми НУОЗ України імені
П. Л. Шупика та Плану заходів щодо запобігання

корупції встановлено: 
 Стан виконання заходів, визначених
Антикорупційною програмою та передбачених
Планом, на задовільному рівні.

 Питання виконання вимог Закону України
«Про запобігання корупції» перебуває на
постійному контролі в Уповноваженої особи з
питань запобігання та виявлення корупції у
НУОЗ України імені П. Л. Шупика та ректора
НУОЗ України імені П. Л. Шупика.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


