
ЗВІТ
про стан виконання плану заходів управління охорони здоров’я

облдержадміністрації, спрямованих на запобігання корупційним та
злочинним проявам за 2017 рік

Управлінням  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  16.01.2017  року  за
№26-од  видано  наказ  «Про затвердження  плану заходів  управління  охорони
здоров’я  облдержадміністрації,  спрямованого  на  запобігання  та  виявлення
корупції».

З  метою  підвищення  рівня  правових  знань  працівників  управління  на
оперативних нарадах головний спеціаліст-юрисконсульт інформує про внесенні
зміни в законодавстві  або готує вичерпну інформацію на питання правового
характеру, а також матеріали на колегію управління з правових питань.

Керівникам  лікувально-профілактичних  закладів  області,  з  вини  яких
допущені порушення закону, управлінням надається методична допомога для
усунення цих порушень.

Роз’яснення,  спрямовані  на  підвищення  рівня  правової  свідомості
працівників  закладів  охорони  здоров’я  області  надаються  юрисконсультами
управління постійно в усній та письмовій формі. 

Працівниками управління відвідуються усі лекції, постійно діючі семінари
та інші заходи, що проводяться Головним територіальним управлінням юстиції
в  області,  а  також Тернопільським регіональним центром перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  працівників  органів  державної  влади,  органів
місцевого  самоврядування,  державних  підприємств,  установ  і  організацій
(ТРЦППК)  з  метою  вдосконалення  фахового  рівня  та  поширення  кращого
досвіду з організації відповідного напрямку роботи. 

Юрисконсультом перевіряються проекти наказів, які подаються на підпис
начальникові управління та дотримується порядок їх візування відповідно до
вимог  Типової  інструкції  з  діловодства  у  центральних  органах  виконавчої
влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  органах
виконавчої влади та вимог Інструкції з діловодства управління.

Наказом від 20.01.2015 № 19-од визначено уповноважену особу з питань
запобігання та виявлення корупції.

Уповноваженою  особою  подану  доповідну  записку  начальникові
управління, що відповідно до ст.45 Закону України «Про запобігання корупції»
від  14.10.2014  року  №  1700,  станом  на  31  березня  2017  року  електронні
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування  (далі  -  декларація)  подали  державні  службовці  управління
охорони здоров’я облдержадміністрації категорії «Б» за 2016 рік:

- Богайчук Володимир Григорович - начальник управління - 20.03.2017р.;
- Скарлош  Тетяна  Ярославівна  -  заступник  начальника  управління  –

начальник відділу надання медичної допомоги населенню - 21.03.2017р.;
- Чайковська  Лідія  Зіновіївна  -  заступник  начальника  управління  –

начальник відділу медичних кадрів та режимно-секретної роботи–01.03.2017 р.;
- Гумен  Оксана  Володимирівна  -  начальник  відділу  організаційного



забезпечення та управління персоналом - 30.03.2017р;
- Дейнека  Світлана  Володимирівна  -  начальник  відділу  фінансово-

економічного та програмного забезпечення - 17.03.2017р.
Відповідно  до  ст.  45  Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  від

14.10.2017  р.  №  1700  подано  2  декларації  суб'єктами  декларування,  які
працювали  на  посадах  державної  службу  в  управлінні  охорони  здоров’я
облдержадміністрації  та  звільнені  у  2016  році:  Ганусевич  Ольга  Іванівна;
Курило Володимир Михайлович.

Згідно  поданих  е-декларацій  державними  службовцями  управління
охорони здоров’я облдержадміністрації конфлікт інтересів відсутній.

Необхідно  зазначити,  що  для  осіб,  які  вперше  подають  електронні
декларації,  строк  подовжено  до  1  травня  2017  року.  Враховуючи зазначене,
головні спеціалісти структурних підрозділів управління подадуть е-декларації
за 2016 рік до 30 квітня 2017 року.

В управлінні забезпечується дотримання положень Закону України «Про
державну службу» та Типових правил внутрішнього службового розпорядку,
затверджених  наказом  Національного  агентства  України  з  питань  державної
служби  від  03.03.2016  року  №50.  Зборами  працівників  управління  охорони
здоров’я облдержадміністрації (протокол від 22.06.2016 року №2) затверджено
правила  внутрішнього  службового  розпорядку  управління  охорони  здоров’я
облдержадміністрації.

З  метою  усунення  корупційних  ризиків  та  послаблення  їх  негативного
впливу  особам,  які  претендують  на  посади  державних  службовців,  під
особистий  підпис  доводяться  попередження  про  спеціальні  обмеження,
встановлені  статтями  12,  16  Закону  України  «Про  державну  службу»  та
статтями 5 Закону України «Про запобігання та протидія корупції». Крім того,
претенденти  на  посаду  державних  службовців  в  особовій  картці  особисто
письмово засвідчують інформацію про відсутність судимостей,  а  також інші
відомості, передбачені спеціальними обмеженнями. Для попередження проявів
корупції  при заміщенні вакантних посад державних службовців в управлінні
прозоро  і  відкрито  подається  інформація  про  наявність  вакансій  на  сайт
обласної державної адміністрації. 

Посилились вимоги до організації  підбору кадрів  шляхом поглибленого
вивчення відомостей, зазначених кандидатами в наданих документах. З цією
метою та відповідно до статті  11 Закону України «Про засади запобігання і
протидії  корупції»  та  Порядку  організації  проведення  спеціальної  перевірки
щодо  осіб,  які  претендують  на  зайняття  посад,  пов’язаних  із  виконанням
функцій  держави  або  місцевого  самоврядування,  затвердженого  Указом
Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012.

При  проведенні  щорічної  оцінки  виконання  державними  службовцями
покладених  на  них  завдань  та  обов’язків  ураховується  дотримання
працівниками  управління  вимог  вказаних  актів,  зокрема  щодо  декларування
ними доходів.
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В управлінні проводиться спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують
на зайняття посад державних службовців відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції». 

Питання  запобігання  та  виявлення  корупції  знаходиться  на  постійному
контролі керівництва управління.

Начальник відділу 
організаційного забезпечення та
управління персоналом управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації                           О.В.ГУМЕН
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