
Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) 

 з питань запобігання та виявлення корупції  
 

Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та 

моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні 

обов’язки. 

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа за наявності 

обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону. 

Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у 

пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює 

реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Лікарні. 

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з 

дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника Лікарні з 

одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною 

ініціативою. 

Уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України "Про запобігання корупції" та іншими законами України, актами Президента 

України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними 

договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з 

питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінетом 

Міністрів України від 04.09.2013 року № 706, іншими нормативно-правовими актами, 

що регулюють діяльність у сфері антикорупційної діяльності. 

 

Основними завданнями уповноваженої особи є: 

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання 

корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією; 

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного 

органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу 

відповідних пропозицій; 

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції; 

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його 

врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного 

агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання; 

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення 

Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких 

декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку; 

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому 

числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі на 

підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях; 

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього 

Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця 

відповідно до законодавства щодо захисту викривачів; 



2 
 

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або 

інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти 

порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. 

 

Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право: 

1) отримувати від працівників, керівника Лікарні письмові та усні пояснення з 

питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час 

проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок 

ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи); 

2) отримувати від структурних підрозділів Лікарні інформацію та матеріали 

(завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню 

службову кореспонденцію) стосовно діяльності Лікарні, у тому числі документи, які 

стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, у конкурсах 

тощо. 

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, 

копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної 

кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника структурного 

підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають 

поверненню ним протягом 3 (трьох) робочих днів з дати завершення проведення ним 

заходу, для якого вони витребовувалися; 

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, 

договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків; 

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Лікарні, 

проведення в них контрольних заходів; 

5) отримувати доступ до наявних в Лікарні електронних засобів зберігання і 

обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на 

засвідченому паперовому носії; 

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників Лікарні; 

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання 

від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Лікарні; 

8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, 

у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства; 

9) звертатися до керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання 

обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми; 

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, 

трудовим договором та посадовою інструкцією. 

 

  

         Юрисконсульт                                                                                            І.М. Чупирко 
 

 

 

 

 
 


