МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ II. Л. ШУПИКА
Н А К А З

ОА.

/^0^7^

м. Київ

№

________

Про затвердження плану заходів
щодо запобігання та протидії
корупції в НМАПО імені П. Л. Шупика
на 2017 рік
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-УІІ
від 14.10.2014 року та інших нормативно-правових актів в сфері запобігання і
протидії корупції
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії корупції в
НМАПО імені П. Л. Шупика на 2017 рік, що додається.
* 2. Керівникам структурних підрозділів НМАПО імені П. Л. Шупика:
1) забезпечити неухильне дотримання завдань плану заходів щодо
запобігання та протидії корупції в НМАПО імені П. Л. Шупика на 2017 рік;
2) забезпечити постійний контроль за виконанням плану заходів щодо
запобігання та протидії корупції в НМАПО імені П. Л. Шупика на 2017 рік.
З. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. ректора

О. К. Тол станов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НМАПО імені П. Л. Шупика
0&.

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання та протидії корупції
в НМАПО імені П. Л. Шупика на 2017 рік

№

Назва заходу

1. Надавати структурним підрозділам
НМАПО імені П. Л. Шупика
методичну допомогу щодо
застосування окремих положень
Закону України «Про запобігання
' корупції» (щодо дотримання
|
антикорупційного законодавства)
2.

і

Вживати заходи з виявлення
[конфлікту інтересів та сприяння його
усунення та контроль дотримання
вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів

Відповідальні
за виконання
[Уповноважена особа з
питань запобігання та
виявлення корупції Бригинець Д. Д.

Термін
виконання

Постійно

Начальник юридичного
відділу - Вознюк Т. І.
Уповноважена особа з
питань запобігання та
виявлення корупції Бригинець Д. Д.;

Постійно

Керівники структурних
підрозділів

..3. Вживати заходи щодо запобігання
Керівники структурних
корупції, у т. ч. виявлення та усунення підрозділів НМАПО імені
причин корупції
11. Л. Шупика

■

Г 4- Навчальному відділу, деканам
факультетів, директорам навчальнонаукових інститутів проводити
анонімне анкетування осіб, які
навчаються в НМАПО імені П. Л.
Шупика. Аналіз інформації виносити
на засідання ректорату, вчених рад
НМАПО імені П. Л. Шупика та
факультетів/навчально-наукових
інститутів
5. Направлення працівників НМАПО
імені П. Л. Шупика згідно із
визначеною потребою на підвищення
кваліфікації за професійними
програмами, програмами тематичних
короткотермінових семінарів з
Питань запобігання та
протидії корупції

Постійно

Навчальний відділ.
Декани
факультетів/директори
навчально-наукових
інститутів.
Уповноважена особа з
питань запобігання та
виявлення корупції Бригинець Д. Д.

Уповноважена особа з
питань запобігання та
виявлення корупції -Бригинець Д. Д.

Постійно

Згідно
плану-графіку або
за виникнення
потреби

6. ГІри прийомі на роботу інформувати
працівників про необхідність
неухильного дотримання
антикорупційного законодавства
України та недопустимість вчинення
корупційних дій
7.

Відділ кадрів

Відділ кадрів.
Забезпечення якісного добору і
Керівники структурних
розстановки кадрів на засадах
підрозділів
неупередженого конкурсного відбору

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

Уповноважена особа з
питань запобігання та
виявлення корупції Бригинець Д. Д.

9. Розгляд обвинувального вироку суду
або постанови про накладення
Уповноважена особа з
адміністративного стягнення за
питань запобігання та
корупційне правопорушення та вжиття
[виявлення корупції до такого працівника заходів згідно із
Бригинець Д. Д.
Законом України «Про запобігання
корупції».
10. Надання інформації Уповноваженій
особі з питань запобіганя та виявлення
|
корупції Бригинцю Д. Д. про
працівників НМАПО імені
|
П. Л. Шупика, які вчинили корупційні
1
правопорушення.
|
1
І

Проректори та керівники
структурних підрозділів
НМАПО імені П. Л.
Шупика

11. Забезпечення негайного реагування на Уповноважена особа з
і
повідомлення працівників про
питань запобігання та
і
наявність конфлікту інтересів шляхом виявлення корупції [виконання відповідного завдання
Бригинець Д. Д.
[особисто чи в інший спосіб,
[передбачений законодавством.
Г Г ’- “ - “ “ “ “
“
.-....... _...........
12.
[Проведення перевірки організаційно- Уповноважена особа з
розпорядчих документів, що
питань запобігання та
(видаються НМАПО імені
виявлення корупції |П. Л. Шупика з метою виявлення
Бригинець Д. Д.;
(чинників, що сприяють чи можуть
Начальник юридичного
сприяти вчиненню корупційних
відділу - Вознюк Т. І..
[правопорушень.
13. Підготовка та розміщення на
Уповноважена особа з
[офіційному веб - сайті НМАПО імені питань запобігання та
(П. Л. Шупика матеріалів щодо
виявлення корупції реалізації заходів запобігання та
Бригинець Д. Д.;
виявлення корупції в НМАПО імені

Постійно

Постійно

За потребою

У разі
надходження
І

І
[
Негайно

У разі
виникнення
конфлікту
інтересів
За виникнення
потреби / у
відповідності до
планів перегляду
організаційнорозпорядчих
документів/ у
зв’язку із змінами
законодавства

За потреби

П. Л. Шупика з метою додержання
принципів прозорості та відкритості

:
;и.

Уповноважена особа з
Підготовка, забезпечення та контроль питань запобігання та
виявлення корупції за здійсненням заходів щодо ознак
Бригинець Д. Д.;
корупційних ризиків

115. Інформування громадськості про вжиті
заходи щодо запобігання і виявлення Уповноважена особа з
питань запобігання та
корупції та про осіб притягнутих до
виявлення
корупції відповідальності за вчинення
Бригинець Д. Д.;
корупційних правопорушень на
і
офіційному веб-сайті НМАПО імені
1
П. Л. Шупика
16.

Розгляд звернень громадян щодо
фактів порушень працівниками
НМАПО імені П. Л. Шупика Закону
України «Про запобігання корупції

Уповноважена особа з
питань запобігання та
виявлення корупції Бригинець Д. Д.;

. 17.

«І1

Уповноважена особа з
Поновлення матеріалів (інформації), питань запобігання та
розміщених на офіційному веб-сайті виявлення корупції НМАПО імені П. Л. Шупика в розділі Бригинець Д. Д.;
«Запобігання корупції»

18.
Розробка проекту плану заходів
щодо запобігання та протидії
корупції в НМАПО імені
П. Л. Шупика на 2018 рік.

Уповноважена особа з
запобігання та виявлення корупції,
начальник відділу кадрів

Уповноважена особа з
питань запобігання та
виявлення корупції Бригинець Д. Д.;
Начальник юридичного
відділу - Вознюк Т. І..

Один раз в
квартал

Щоквартально

За фактами
виявлення
порушень

Щомісячно, в
рамках планового
моніторингу
законодавства або
з питань
запобігання та
виявлення
корупції

Грудень

