
АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В
НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції в НМАПО імені 
П. Л. Шупика, начальник юрвідділу Вознюк Т. І.

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
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Правову основу  запобігання корупції становлять:

 Конституція України;
 Закон України «Про запобігання корупції»
 Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. 
№ 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (зі
змінами та доповненнями);

 Типова антикорупційна програма юридичної особи, 
затверджена рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75;

 Антикорупційна програма НМАПО імені П. Л. Шупика;
 Положення про порядок запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів в НМАПО імені П. Л. Шупика.
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9 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Міжнародний день боротьби з корупцією
відзначається щорічно 9 грудня за ініціативою
Організації Об’єднаних Націй.

Цей день дає ще раз згадати нам про те, що
нетерпимість до проявів корупції та хабарництва є
однією із засад державної політики у сфері освіти
та фундаментальним принципом освітньої
діяльності.
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 В українській політологічній енциклопедії
корупція (від лат. Corrumpere – псувати)
означає протиправну діяльність, яка полягає
у використанні службовими особами їхніх
прав і посадових можливостей для особистого
збагачення; підкупність і продажність
громадських і політичних діячів.

 Британська енциклопедія вказує на те, що
корупція є неправомірною і неправовою
поведінкою особи, яка має на меті отримання
вигоди однією особою за рахунок іншої.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «КОРУПЦІЯ»
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «КОРУПЦІЯ» 

Відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції»
«корупція» - використання службових повноважень
чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання
або прийняття неправомірної вигоди чи прийняття
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб
або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим
фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю
особу до протиправного використання наданих їй
службових повноважень чи пов’язаних з ними
можливостей.
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До корупції може бути схильна будь-яка
людина, що володіє повноваженнями, зокрема,
щодо розподілу якихось ресурсів, що їй не
належать, на свій розсуд (чиновник, депутат,
суддя, співробітник правоохоронних органів,
адміністратор, екзаменатор, лікар тощо).

Головним стимулом до корупції є можливість
отримати економічний прибуток, пов’язаний із
використанням владних повноважень, а
головним стримувальним чинником – ризик
викриття і покарання.
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ДІЯЛЬНІСТЬ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА З
ВИКОНАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

З метою недопущення порушень
антикорупційного законодавства України в
НМАПО імені П. Л. Шупика та на виконання
Антикорупційної програми НМАПО імені П. Л.
Шупика, схваленої Конференцією трудового
колективу НМАПО імені П. Л. Шупика
17.01.2018 (протокол № 1), протягом 2019 року
в академії здійснювалися наступні заходи:
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Затверджено план заходів щодо запобігання
корупції в НМАПО імені П. Л. Шупика на
2019 рік (наказ від 29.12.2018 № 5266) з
метою створення системи запобігання
корупційним проявам.

Захід 
1 
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Забезпечується постійний моніторинг дотримання посадовими
особами

НМАПО імені П. Л. Шупика антикорупційного законодавства.

У випадку виявлення конфлікту інтересів проводиться своєчасне
реагування на порушення законодавства, усунення посадової особи від
прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчиненню дій
та прийняттю рішень в умовах конфлікту інтересів.

Врегулювання конфлікту інтересів в академії здійснюється за
допомогою:

- застосування зовнішнього контролю за виконанням працівником 
відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

- перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника.
Для реалізації цих заходів НМАПО імені П. Л. Шупика розроблено
Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів в НМАПО імені П. Л. Шупика та видано відповідні накази:
- від 20.01.2017 № 290 «Про перегляд обсягу службових повноважень
ректора ВороненкаЮ. В.»;

- від 05.01.2018 № 31 «Про заходи з запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів»;

- від 02.07.2019 № 3183 «Про стан і результати здійснення зовнішнього
контролю».

Захід 
2
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На виконання ст. ст. 28 та 29 ЗУ «Про запобігання
корупції» в НМАПО імені П. Л. Шупика:
- розроблено форму повідомлення/заяви про виникнення
потенційного / реального конфлікту інтересів (щодо
родинних відносин, неучасті у вирішенні відповідного питання,
неучасті у голосуванні тощо).
- забезпечується своєчасне подання працівниками
зазначених повідомлень у порядку, передбаченому
антикорупційним законодавством.

Повідомлення розроблені на підставі рекомендованої
форми повідомлення про реальний /потенційний конфлікт
інтересів, затвердженої рішенням НАЗК від 29.09.2017
№ 839.

Повідомлення/заяви реєструються Уповноваженою
особу з питань запобігання та виявлення корупції в НМАПО
імені П. Л. Шупика в журналі реєстрації повідомлень про
виникнення реального / потенційного конфлікту інтересів у
працівників НМАПО імені П. Л. Шупика.
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ЗРАЗОК 
Ректору 
НМАПО імені П. Л. Шупика 
академіку НАМН України 
професору Вороненку Ю. В. 
 
(П.І.Б. працівника, який повідомляє)
НМАПО імені П. Л. Шупика 
 
______________________________ 

(назва посади та структурного підрозділу) 
 
______________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 
 
 

 
 Повідомлення  

про реальний/потенційний конфлікт інтересів 
____________________________________________________________________

(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, суть приватного інтересу, що 
_______________________________________________________________________________ 

 впливає на об'єктивність прийняття рішення, а також зазначити чи вчинялися дії та чи приймалися рішення 
_______________________________________________________________________________ 

в умовах реального конфлікту інтересів) 

 
________________        ________________ 
     (дата)                  (підпис) 
 

Антикорупційна діяльність в НМАПО імені П. Л. Шупика 11 



Система відбору кандидатів на посади науково-
педагогічних працівників НМАПО імені П. Л.

Шупика є відкритою.
Прийняттю рішення про придатність або відвід

кандидатів передує вивчення кандидатур претендентів на
посади як наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників, так і інших категорій працівників.

Обов’язково враховуються такі фактори:
 наявність/відсутність прямого підпорядкування; 
 можливість наявності конфлікту інтересів;
 індивідуальні професійні якості претендента на посаду.

Захід 
3
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Забезпечується постійне оновлення спеціальної
рубрики «Запобігання корупції» на веб-сайті

НМАПО імені П. Л. Шупика.

Забезпечується своєчасне подання щорічних декларацій
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру, в т. ч. і про зміни майнового характеру,
суб’єктами декларування (ректор, проректори).

Щорічно до 1 квітня поточного року надається
інформація до МОЗ України щодо проведення чергового
етапу декларування в НМАПО імені П. Л. Шупика.

Надаються звіти до МОЗ України щодо діяльності з
питань запобігання та виявлення корупції за півріччя та
рік.

Заходи 
4,5 та 6
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Щорічно проводиться ідентифікація корупційних
ризиків.

Оцінка корупційних ризиків проводиться Комісією з
оцінки корупційних ризиків, яка щороку утворюється
наказом НМАПО імені П. Л. Шупика.

У 2019 році комісією здійснено ідентифікацію
корупційних ризиків, проведено їх оцінку та розроблено
заходи щодо усунення оцінених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків
підготовлено та направлено звіт до Сектору оцінки та
усунення корупційних ризиків МОЗ України .

Захід 
7
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Питання запобігання та протидії корупції
неодноразово розглядалися та обговорювалися на
засіданнях вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика та на

засіданнях деканів факультетів / директорів навчально-наукових
інститутів, а саме:

- 15.03.2017 р. обговорювалося питання щодо застосування
окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»;

- 18.04.2018 р. обговорювалося питання щодо використання
положень Закону України «Про запобігання корупції» при
впровадженні антикорупційної програми НМАПО імені П. Л.
Шупика.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення
корупції в НМАПО імені П. Л. Шупика проводиться робота по
наданню роз’яснень працівникам НМАПО імені П. Л. Шупика
щодо застосування окремих положень Закону України «Про
запобігання корупції».

Захід 
8
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Проводиться анонімне анкетування на підставі
Анкети з оцінювання наявності можливих

корупційних проявів у НМАПО імені П. Л. Шупика,
затвердженої наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від
20.11.2017 № 4148.

Результати періодичного анонімного анкетування
використовуються в повсякденній профілактичній роботі.

Постійно проводиться антикорупційна експертиза
проектів та чинних актів і документів, організаційно-
розпорядчих документів, що видаються в НМАПО імені
П. Л. Шупика.

Заходи 
9 та 10
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Забезпечується проведення публічних
закупівель із застосуванням конкурентних
процедур з дотриманням вимог Закону України
«Про публічні закупівлі».

Проведення публічних закупівель товарів і
послуг в НМАПО імені П. Л. Шупика
здійснюється через систему «Prozorro».

Захід
11
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Метою дослідження було вивчення системних
чинників, що уможливлюють корупцію, та
кращих практик її подолання в закладах освіти,
аби розробити дієві рекомендації та допомогти
покращити якість підготовки фахівців у сфері
охорони здоров’я.

 Для проведення дослідження було опитано 787
респондентів та проаналізовано антикорупційні
документи 21 закладу вищої освіти.

В рамках проекту USAID «Підтримка реформи
охорони здоров'я» НМАПО імені П. Л. Шупика
брала участь в дослідженні корупційних ризиків у
системі медичної освіти шляхом проведення фокус-
групових інтерв’ю з науково-педагогічними
працівниками та особами, які навчаються в
НМАПО імені П. Л. Шупика.
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ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАНЬ
ВИЯВЛЕНО ЧИННИКИ, ЯКІ НАЙБІЛЬШ ПРОВОКУЮТЬ

КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ:

 Неоптимальне поєднання форм навчання;
 Брак місць в інтернатурі на бажаних спеціальностях та у
спроможних лікарнях;

 Низький рівень кваліфікації та знань НПП;
 Брак місць на циклах підвищення кваліфікації за
бюджетні кошти;

 Бажання матеріальної вигоди чи послуг;
 Непрозорість освітніх програм;
 Низька академічна культура;
 Низька заробітна плата;
 Брак коштів на поточні видатки (витратні матеріали,
обладнання, техніку);

 Брак можливостей для професійного розвитку науково-
педагогічних працівників.
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АНАЛІЗ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Документ З 21 ЗВО мають:
Антикорупційна програма 14
Комісія з оцінки корупційних 
ризиків

12

Звіт з оцінки ризиків 8
Етичний кодекс 5
План заходів 11

Лише у 5 з 21 закладу вищої освіти наявні всі
вищезазначені елементи антикорупційної
політики, у тому числі і в НМАПО імені П. Л.
Шупика, що свідчить про налагоджену
антикорупційну діяльність в академії.
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 Привести у відповідність з законодавством перелік
затверджених антикорупційних документів;

 Зробити пріоритетним питання стосовно правил
отримання подарунків;

 Запровадити щонайменше щорічне анонімне
опитування науково-педагогічних працівників та осіб,
які навчаються;

 Залучити громадськість та осіб, які навчаються, до
комісії оцінки ризиків та аналізу анонімних опитувань;

 Запровадити вимірювальні результативні показники до
кожного антикорупційного заходу.

За результатами дослідження було виявлено проблемні
питання та розроблено рекомендації закладам вищої
медичної освіти аби допомогти покращити якість
підготовки фахівців у сфері охорони здоров’я:
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 Протягом 2019 року посадові особи НМАПО імені П. Л. Шупика
до відповідальності за скоєння корупційних та/або пов’язаних із
корупцією правопорушень не притягувались.

 У звітному періоді на «телефон довіри» інформація стосовно
порушення антикорупційного законодавства співробітниками та
особами, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика, не
надходила.

ВИСНОВКИ:

Станом на 11.12.2019 р. фактів корупційних
правопорушень в НМАПО імені П. Л. Шупика
не виявлено.
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Зміни до антикорупційного 
законодавства у 2019 році

02.10.2019 року до Закону України «Про запобігання
корупції» внесені зміни Законом України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення ефективності інституційного механізму

запобігання корупції» № 140-ІХ
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ЗМІНИ ДО АНТИКОРУПЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА 2019 

До частини 1 статті 1 ЗУ «Про запобігання корупції» внесено зміни:
1) до визначення поняття "близькі особи" та викладено в новій
редакції:  

«Близькі особи» - члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій
статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна
та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), 
племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, 
прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, 
свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), 
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка 
перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

Цим визначенням розширено коло осіб, які
належать до «близьких осіб»: двоюрідний брат, 

двоюрідна сестра, племінник, племінниця, рідний
дядько, рідна тітка, батько та мати дружини

(чоловіка) сина (дочки).
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ЗМІНИ ДО АНТИКОРУПЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА 2019 

2) до визначення поняття "члени сім'ї" та викладено в новій
редакції:  

«Члени сім'ї» - особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, зазначеним
у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта до 
досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із
суб’єктом та будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним
побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним
у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та 
обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Цим визначенням розширено коло осіб, які
належать до «членів сім'ї».

«Членами сім’ї» суб’єкта декларування тепер
вважаються і його неповнолітні діти незалежно від

спільного проживання, пов’язаності спільним
побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.
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ЗМІНИ ДО АНТИКОРУПЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА 2019 

3. До Закону України  «Про запобігання корупції» внесено 
зміни: 
- до статті 46  («Інформація, що зазначається в 
декларації»)

- до статті 52 («Додаткові заходи здійснення фінансового
контролю»). Нові правила декларування та 

подання повідомлення про суттєві
зміни в майновому стані (зміни до 
статей 46, 52 Закону України “Про 
запобігання корупції”) набувають
чинності з 1 січня 2020 року.

УВАГА!
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
для суб'єктів декларування 
НМАПО імені П. Л. Шупика!
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ПРИЙНЯТО ЗУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» ЩОДО ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ» 

ВІД 17.10.2019 Р.
Законом визначено правовий статус викривачів корупції, їх права та

гарантії захисту; забезпечено умови для розкриття інформації про
корупцію.

Згідно із Законом, "викривач - фізична особа, яка за наявності
переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі
факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень цього Закону вчинених іншою особою, якщо така інформація
стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською,
громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи
навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є
обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи
навчання».

Законом встановлено, що «викривач не несе юридичної
відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

Ст. 53 Закону забезпечено державний захист викривачів корупції, їх
близьких осіб, зокрема, захист їх трудових прав.

Ст. 53-7 Закону  встановлена виплата винагороди Викривачу
(у межах 10 % від грошового розміру предмета корупційного злочину                                               
або розміру завданих державі збитків від злочину).

Цей закон набирає
чинності з 1 січня

2020 року.
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1. Своєю поведінкою давайте оточуючим зрозуміти, що не тільки не будете самі
приймати участі у корупційних діяннях, але й не будете приховувати таких
діянь своїх колег.
2. Рішуче припиняйте спроби втягнути Вас у корупційні діяння. Негайно
повідомляйте про такі спроби керівництву.
3. Чітко дотримуйтеся норм законодавства про заборону прийняття винагород
або подарунків та вимог доброчесної поведінки.
4. Якщо у Вас з'являється відчуття, що Вас хочуть попросити про послугу, яка
суперечить Вашим обов'язкам, залучіть будь-кого зі своїх колег у якості свідка.
5. Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити.
6. Ваша робота повинна бути прозорою та зрозумілою для керівництва, колег та
інших осіб.
7. Чітко відокремлюйте службову діяльність від свого приватного життя.
Перевіряйте, чи немає конфлікту інтересів між Вашими службовими
обов'язками та приватними інтересами.
8. Запобігайте корупції, викриваючи випадки корупційних діянь.
9. Не приховуйте протиправних діянь.

ПОРАДИ 
ПРАЦІВНИКАМ 

АКАДЕМІЇ
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Працівник та особа, яка навчається в
НМАПО імені П. Л. Шупика, якій стали відомі
факти, що можуть свідчити про вчинення
корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення, зобов’язана негайно повідомити
про це свого безпосереднього керівника, ректора
НМАПО імені П. Л. Шупика, уповноважену особу
з питань запобігання та виявлення корупції або
звернутись на телефон довіри - 205 -49-09.

ПОРЯДОК ДІЙ 
в разі виявлення фактів, що можуть свідчити про 
вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень
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