
до додатку 2
до Антикорупційної програми МВС

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання за 6 місяців 2022 року заходів Антикорупційної програми Державної установи 

“Територіальне медичне об’єднання МВС України по Сумській області“ на 2022 рік

№
з/п Найменування завдання Зміст заходу Відмітка про виконання

1 . 1. Удосконалення системи 
кадрового забезпечення, 
забезпечення виконання 
вимог антикорупційного 
законодавства в частині 
фінансового контролю, 
запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів

Здійснювати заходи щодо попередження осіб, які 
приймаються на роботу в установу, про 
обмеження, пов’язані з роботою в установі, 
визначені Законами України «Про запобігання 
корупції», «Про Національну поліцію» та іншими 
законами України

При прийомі на роботу кандидати 
попереджуються про обмеження, пов’язані 3 
роботою в установі, визначені Законами 
України «Про запобігання корупції». Також 
ними надаються відомості (анкета) щодо 
працевлаштування своїх близьких осіб, на 
підставі яких, за їх згодою, проводяться 
передбачені чинним законодавством 
перевірки. Зазначена інформація періодично 
оновлюється.

До відома співробітників доведено 
основні вимоги Закону України „Про 
запобігання корупції-”.

Зібрано та узагальнено інформацію 
щодо працівників ДУ „ТМО” та їх близьких 
осіб, які працюють в системі МВС. 
Інформація з цього питання була надіслана 
до УЗК МВС (вих. від 03.06.2022 №33/39- 
373).

2. Забезпечувати подання особами, які претендують 
на зайняття посад в установі, відомостей щодо 
працюючих в ДУ близьких їм осіб та подальше 
регулярне оновлення такої інформації

3. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів 
в установі, об’єктивне оцінювання їх роботи, а 
також вживати, передбачені Законом України 
«Про запобігання корупції», заходи для 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 
серед підлеглих працівників

4. Забезпечити подання працівниками ДУ ТМО -  
суб’єктами декларування Е-декларацій про 
майно, доходи, витрати та зобов’язання 
фінансового характеру за 2021 рік

Згідно Закону України від 3 березня 
2022 року «Про захист інтересів суб’єктів 
подання звітності та інших документів у 
період дії воєнного стану або стану війни» 
та роз’яснень НАЗК України декларанту



5. Перевірка фактів своєчасності подання 
декларацій особами з числа постійного та 
тимчасового складу установи -  суб’єктами 
декларування

установи повідомлено про те, що щорічну 
декларацію за 2021 рік він має подати 
протягом трьох місяців після припинення чи 
скасування воєнного стану або стану війни. 
Також проведено перевірку працівників ДУ 
„ТМО” на наявність конфлікту інтересів, за 
результатами якої інформації, яка б свідчила 
про наявність приватного інтересу 
працівників установи у сфері виконання 
ними службових повноважень, не 
встановлено.

6. Перевірка на наявність конфлікту інтересів 
працівників ДУ «ТМО»

7. Забезпечити надсилання звіту про подання 
декларацій суб’єктів декларування до УЗК, ДОЗР 
МВС

17. Запровадження системного 
навчання працівників 
установи з питань, 
пов’язаних із запобіганням 
корупції

Забезпечити проведення занять та інших заходів, 
спрямованих на підвищення рівня правової 
свідомості працівників, зокрема в частині 
обізнаності щодо своїх прав і свобод, механізму 
їх реалізації, правових способів захисту та на 
антикорупційну тематику

Лікарем-ститистиком ДУ«ТМО» Шапаром 
Ю.Г. 07.04.2022 року (в онлайн режимі) 
прийнята участь у семінар-нараді керівників 
уповноважених підрозділів (уповноважених 
осіб) з питань запобігання та виявлення 
корупції ГСЦ МВС, -закладів, установ та 
підприємств, що належать до сфери 
управління МВС.
27 травня 2022 року на базі ДьвДУВС 
проводився круглий стіл (в онлайн режимі) 
щодо визначення корупційних ризиків у 
діяльності МВС в умовах воєнного стану та 
у період після воєнного відновлення 
України в якому приймав участь лікар- 
статистик ДУТМО,

18. В установленому порядку забезпечити 
організацію та проведення навчання працівників 
установи з питань запобігання корупції

Лікар-статистик ДУТМО


