
х- /і,*-* г і с г г х с ю ^

лч-< ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом

* Г

Гд *%.

/А
Ш

КНП «Жмеринська ЛВЛ ВОР»
від О -и  2021 р. № З А - Я -!

З !
І І Л А Н - -

заходів щодо запобігання та виявлення корупції 
в Комунальному некомерційному підприємстві «Жмеринська лікарня відновного 
_______________лікування Вінницької обласної ради» на 2021 рік_____

Найменування заходу Термін
виконання Виконавець Примітка

Проведення роз’яснювальної роботи 
серед посадових осіб та працівників 
підприємства з питань дотримання 
вимог закону України «Про 
запобігання корупції»,
Антикорупційної програми
підприємства та інших нормативно- 
правових актів антикорупційної 
спрямованості._______________________

постійно Юрисконсульт

Здійснення контролю за дотриманням 
вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів 
серед посадових осіб підприємства. 
Вживання заходів з виявлення 
конфліктів у КНП «Жмеринська ЛВЛ 
ВОР» та здійснення заходів щодо їх 
врегулювання._______________________

постійно

Юрисконсульт 
Керівники 

структурних 
підрозділів 
Інспектор з 

кадрів

Невідкладно повідомляти 
безпосереднього керівника про 
наявність конфлікту інтересів.

постійно
Керівники

структурних
підрозділів

Про всі
випадки
виникнення
конфлікту
інтересів
письмо
інформувати
юрисконсульт
а з
обов’язковим 
зазначенням 
заходів, 
ужитих для 
його
запобігання та 
врегулювання

Забезпечення своєчасного
попередження щодо декларування
доходів працівників лікарні, які
зобов’язані декларувати доходи згідно з 
ЗУ «Про запобігання корупції».

перед
звільненням 

, після 
звільнення, 
кандидата 
на посаду, 

до
01.04.2021

Юрисконсульт

Надання консультацій та роз’яснень 
щодо заповнення та подання 
декларацій про доходи працівникам 
лікарні, які зобов’язані декларувати

постійно Юрисконсульт
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корупції».___________________________
Перевірка факту подання електронних 
декларацій посадовими особами КНП 
«Жмеринська ЛВВ ВОР» шляхом пошуку 
та перегляду інформації в публічній 
частині Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, на офіційному 
веб-сайті Національного агентства з 
питань запобігання корупції____________

перед
звільненням 

, після 
звільнення, 
кандидата 
на посаду,
- постійно

Юрисконсульт

Повідомлення Національного агентства з 
питань запобігання корупції про факти 
неподання чи несвоєчасного подання 
декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування______________

постійно Юрисконсульт

Інформування керівника підприємства 
у разі виявлення фактів, що можуть 
свідчити про вчинення корупційних 
або пов'язаних з корупцією 
правопорушень посадовими особами 
КНП «Жмеринська ЛВЛ ВОР»________

постійно

Юрисконсульт
Керівники

структурних
підрозділів

Проведення моніторингу змін 
антикорупційного законодавства та 
приведення у відповідність до нього 
локальних нормативних актів Лікарні

постійно Юрисконсульт

Проведення
розслідувань
надходженні
виявлення
вчинення
пов’язаного

внутрішніх службових 
(перевірок) при 

повідомлень або 
(встановлення) фактів 

корупційного або
з корупцією

У разі 
потреби

Керівники
структурних
підрозділів

Юрисконсульт

правопорушення
Прийняття участі у проведенні 
службових розслідувань (перевірок) з 
метою виявлення причин та умов, що 
сприяли порушенню посадовими особами 
антикорупційного законодавства________

У разі 
потреби Юрисконсульт

За дорученням керівництва розгляд 
звернень громадян, юридичних осіб, 
депутатських запитів та звернень з 
питань антикорупційної діяльності; 
надання правових роз'яснень з цих 
питань у межах компетенції.

у разі 
надходжен 

ня
Юрисконсульт

Проведення аналізу та підготовка звіту 
про результати виконання заходів з 
запобігання та виявлення корупції за рік

грудень Юрисконсульт

Розроблення та затвердження 
антикорупційної програми на 2022 рік грудень Юрисконсульт

Розроблення та затвердження Плану 
заходів щодо запобігання і виявлення 
корупції на 2022 рік

грудень Юрисконсульт

Юрисконсульт КНП 
«Жмеринська ЛВЛ ВОР» О.А. Кісь


