
 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

НАКАЗ 

 

«_28___»  ___03____ 2019 року                                                             № _296-од_ 

м. Тернопіль 

  
 

Про затвердження плану заходів 

управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 

з виконання Антикорупційної 

програми на 2018-2019 роки 

 

 

Відповідно до підпункт 15, пункту 6 Положення про управління охорони 

здоров’я обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації від 05 квітня 2016 року №197-од, 

виконання законів України «Про запобігання корупції», «Про державну 

службу», розпорядження голови обласної державної адміністрації від                        

29 серпня 2018 року №649-од «Про Антикорупційну програму обласної 

державної адміністрації на 2018 – 2019 роки» (із змінами)  та з метою реалізації 

державної політики з подолання корупції, профілактики та попередження 

причин і умов, які сприяють проявам корупції, іншим неправомірним діянням в 

галузі охорони здоров’я н а к а з у ю:  
 

1. Затвердити: 

1) план заходів управління охорони здоров’я обласної державної 

адміністрації з виконання Антикорупційної програми на 2018-2019 роки            

(далі – План заходів), що додається; 

2) перелік посад державних службовців управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, які працюють у зонах «підвищеного» ризику проявів 

корупції, згідно додатку 2. 

 

2. Начальникові відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради, начальникам відділів (секторів) охорони здоров’я 

райдержадміністрацій, головним лікарям лікувально-профілактичних закладів,  

директорам комунальних некомерційних підприємств та навчальних медичних 

установ області щоквартально до 05 числа, що настає за звітним періодом 

упродовж терміну його реалізації надавати управлінню охорони здоров’я 
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облдержадміністрації інформацію про проведену роботу на електронну адресу: 

gymen1504@email.ua. 

 

3. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації щоквартально до                   

10 числа, що настає за звітним періодом узагальнювати подану виконавцями 

інформацію та інформувати про стан виконання заходів Антикорупційної 

програми на 2018-2019 роки відділ з питань запобігання та виявлення корупції, 

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату 

облдержадміністрації. 

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази управління             

охорони здоров’я облдержадміністрації: 

- від 31.12.2015 року № 616-од «Про затвердження плану заходів з 

виконання Державної програми щодо реалізації засад Державної політики на 

2015 – 2017 роки»; 

- від 01 квітня 2016 року №143-од «Про затвердження Антикорупційної 

програми на 2016 – 2017 роки» 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління                                           Володимир БОГАЙЧУК 
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Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

від « __ » ___ 2019 року № ____од_ 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

управління охорони здоров’я облдержадміністрації  

з виконання Антикорупційної програми на 2016-2017 роки 

 

 1. Здійснювати контроль за додержанням вимог законодавства про 

державну службу та боротьбу з корупцією. Посилити роботу, спрямовану на 

запобігання корупційним і злочинним проявам.  

Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради, відділи (сектори) охорони 

здоров’я райдержадміністрацій, заклади охорони 

здоров’я та навчальні медичні установи області, відділ 

організаційного забезпечення та управління персоналом 

управління охорони здоров’я облдержадміністрації 

Протягом року 

 

 2. Посилити роботу, спрямовану на запобігання корупційним і злочинним 

проявам, звернувши особливу увагу на роз’яснення кандидатам на заміщення 

вакантних посад вимог Закону України «Про державну службу». При 

проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених 

на них завдань та обов’язків ураховувати дотримання ними вимог вказаних 

актів, зокрема щодо декларування ними доходів. 

Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради, відділи (сектори) охорони 

здоров’я райдержадміністрацій, відділ організаційного 

забезпечення та управління персоналом управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Протягом року 
 

 3. Вживати заходів щодо недопущення хабарництва, поборів, 

зловживання службовим становищем медичними працівниками та керівниками 

закладів охорони здоров’я. У разі виявлення правопорушення своєчасно 

вживати заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та негайно 

інформувати управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради, відділи (сектори) охорони 
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здоров’я райдержадміністрацій, заклади охорони 

здоров’я та навчальні медичні установи області  

Постійно 

 

 4. Забезпечувати ефективну роботу приймальної громадян з метою 

поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення, 

своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти щодо порушення 

вимог законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією, вживати 

заходів щодо недопущення порушення Закону України «Про звернення 

громадян». 

Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради, відділи (сектори) охорони 

здоров’я райдержадміністрацій, заклади охорони 

здоров’я та навчальні медичні установи області 

Постійно 

 

 5. Висвітлювати заходи щодо запобігання корупції на офіційних веб-

сайтах з метою інформування громадськості області. 

Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради, відділи (сектори) охорони 

здоров’я райдержадміністрацій, заклади охорони 

здоров’я та навчальні медичні установи області 

Постійно 

 

 6. Розглядати кожен факт вчинення особою корупційного діяння та 

приймати відповідні рішення згідно чинного законодавства. 

Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради, відділи (сектори) охорони 

здоров’я райдержадміністрацій, заклади охорони 

здоров’я та навчальні медичні установи області  

При вчиненні корупційного діяння 

 

 7. В плани роботи закладів охорони здоров’я включити питання 

запобігання проявам корупції та заслуховувати це питання на нараді при 

керівнику щорічно у І та ІІ півріччі. 

Заклади охорони здоров’я та навчальні медичні 

установи області  

    І та ІІ півріччя щорічно  

 

 8. Призначити наказом по закладу охорони здоров’я, відповідальну особу, 

на яку покладені обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам 

корупції та зазначити це у її посадових обов’язках 

Заклади охорони здоров’я та навчальні медичні 

установи області 

    Постійно  
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9. Проводити спеціальну перевірку відомостей про стан здоров’я осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування. 

Головний спеціаліст відділу організаційного 

забезпечення та управління персоналом управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації  

    Постійно  

 

10. Вживати заходів щодо запровадження дієвого механізму зворотного 

зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних 

правопорушень у закладах охорони здоров’я області. 

Відділ охорони здоров’я та медичного 

забезпечення Тернопільської міської ради, 

відділи (сектори) охорони здоров’я 

райдержадміністрацій, заклади охорони 

здоров’я та навчальні медичні установи 

області  

Постійно  

 

 11. Забезпечувати виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 02.06.2016 року №509 «Про здійснення заходів з контролю 

використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні 

кошти». 

Відділ фінансово-економічного та 

програмного забезпечення управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації 

Постійно  

 

 12. Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» 

забезпечувати подання посадовими особами закладів охорони здоров’я області 

(юридичних осіб публічного права) відомостей про працюючих у цих установах 

близьких осіб та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно 

близьких осіб уже працюючих посадових осіб юридичних осіб публічного 

права. 

Відділ охорони здоров’я та медичного 

забезпечення Тернопільської міської ради, 

відділи (сектори) охорони здоров’я 

райдержадміністрацій, заклади охорони 

здоров’я та навчальні медичні установи 

області 

Постійно  

 

 13. Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад 

державних службовців, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, 
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встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання 

корупції». 

Головні спеціалісти управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації: з питань 

персоналу та юрисконсульт, відділ охорони 

здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради, відділи 

(сектори) охорони здоров’я 

райдержадміністрацій 

Постійно 

 

 14. Забезпечувати контроль за щорічним поданням державними 

службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру (далі – декларація), а також подання декларацій при 

звільненні або іншим чином припиненні діяльності, пов’язаної з виконанням 

функцій держави. Перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів. 

Відділ організаційного забезпечення, та 

управління персоналом управління, відділ 

охорони здоров’я та медичного забезпечення 

Тернопільської міської ради, відділи 

(сектори) охорони здоров’я 

райдержадміністрацій 

Постійно 

 

 15. Забезпечувати вжиття заходів щодо запобігання можливим 

фінансовим правопорушенням та контроль за збереженням державного майна. 

Відділ фінансово-економічного та 

програмного забезпечення управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації, 

відділ охорони здоров’я та медичного 

забезпечення Тернопільської міської ради, 

відділи (сектори) охорони здоров’я 

райдержадміністрацій, заклади охорони 

здоров’я та навчальні медичні установи 

області 

Постійно  

 

 

Заступник начальника управління – 

начальник відділу надання медичної 

допомоги населенню управління                                         Тетяна СКАРЛОШ 
 

 Ольга Ємчук 

 Оксана Гумен   
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Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

від «___» _____ 2019 року № ___-од 

  

ПЕРЕЛІК ПОСАД 

державних службовців управління охорони здоров’я облдержадміністрації, 

які працюють у зонах «підвищеного» ризику проявів корупції 

 

Діяльність  Структурний 

підрозділ  

Перелік посад 

Управлінська діяльність  Керівництво – начальник управління; 

– заступник начальника 

управління 

Кадрова робота, видача 

акредитаційного сертифікату, 

видача посвідчення про 

присвоєння кваліфікаційних 

категорій за фахом лікарям та 

середнім спеціалістам 

Відділ 

організаційного 

забезпечення та 

управління 

персоналом  

Головний спеціаліст з питань          

персоналу  

Розпорядження коштами та 

адміністративно-господарська 

діяльність 

Відділ фінансово-

економічного та 

програмного 

забезпечення 

управління  

начальник відділу фінансового 

та економічного забезпечення  

 

 

Заступник начальника управління – 

начальник відділу надання медичної 

допомоги населенню управління                                         Тетяна СКАРЛОШ 
 

 

 Ольга Ємчук 

 Оксана Гумен   

 


