
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Головний лікар Комунального 

підприємства - амбулаторії 

анонімного лікування з наркології 

__________________ Ю. В. Лобанов 

                                                            «      »                               20      р. 

 

 

ПЛАН  

 щодо запобігання та виявлення корупції Комунального підприємства – амбулаторії  

анонімного лікування з наркології на 2022 рік  

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Забезпечити розроблення та затвердження внутрішніх 

планів щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік. 

Опублікування затвердженого плану на офіційній сторінці 

сайту амбулаторії. 

До15.02.22 р. Головний лікар 

Амбулаторії з наркології 

 

2. Про проведену роботу, згідно Плану, інформувати 

головного спеціаліста відділу управління персоналом та 

медичними кадрами управління лікувально-

профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. 

До 

01.04.2022, 

01.07.2022, 

03.10.2022,  

03.01. 2023р. 

Головний лікар 

Амбулаторії з наркології 

 

3. Здійснювати періодичний розгляд питань про стан 

виконання антикорупційного законодавства та 

ефективність реалізації заходів, спрямованих на 

запобігання та виявлення корупції на засіданнях колегій, 

нарадах (вивчення законодавства, тематичні семінари, 

навчання і т.д.).  

Протягом 

2022 року, 

але не рідше 

1 разу на 

квартал. 

Головний лікар 

Амбулаторії з наркології 

 

4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, 

сприяння його врегулюванню, інформування керівника та 

Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів 

та заходи, вжиті для його врегулювання. 

Протягом 

2022 року 

Головний лікар 

Амбулаторії з наркології 

 

 



 

5. Проводити моніторинг, щодо своєчасного подання 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та 

перегляду інформації на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції. 

 

Повідомити щодо подання або не подання (несвоєчасного 

подання) декларації керівниками закладів охорони 

здоров’я області головного спеціаліста відділу управління 

персоналом та медичними кадрами управління лікувально-

профілактичної допомоги населенню та медичних кадрів 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

(Відповідальну особу з питань запобігання та виявлення 

корупції Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації). 

До 

01.04.2022р. 

 

 

 

 

До 

04.04.2022р. 

Головний лікар 

Амбулаторії з наркології 

 

6. Забезпечення інформування Національного агентства з 

питань запобігання корупції про випадки неподання або 

несвоєчасного подання  

Е-декларацій. 

У разі 

необхідності 

 

 

Головний лікар 

Амбулаторії з наркології 

 

7. Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне 

оновлення веб-сторінки. 

Протягом 

2022 року 

Головний лікар 

Амбулаторії з наркології 

 

8. Забезпечити проведення навчання з питань 

антикорупційного законодавства для працівників 

амбулаторії. 

Протягом 

2022 року 

Головний лікар 

Амбулаторії з наркології 

 

 

 

Головний лікар                Ю. В. Лобанов 

 

Уповноважена особа  

з питань запобігання та виявлення  корупції               В. В. Рибальченко 


