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ЗВІТ 
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками 

  
Відповідно до наказу Голови Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про 
комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної 
програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за 
наркотиками», з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства 
з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 в Держлікслужбі  створено комісію з 
оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі 
- комісія). До роботи комісії залучалися інші працівники Держлікслужби, які надавали 
інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків, звіти керівників 
територіальних органів та державних підприємств, що входять до сфери управління 
Держлікслужби, представники громадських організацій фармацевтичної галузі, члени 
Громадської Ради при Держлікслужбі. 

На своєму засіданні 25.12.2017 (Протокол засідання № 3) комісія розглянула 
пропозиції Національного агенства з питань запобігання корупції до Антикорупційної 
програми Держлікслужби на 2017 рік та прийняла рішення про те, що пропозиції НАЗК 
стосуються Антикорупційної програми Держлікслужби на 2017 рік, антикорупційні 
заходи якої фактично виконані, а 2017 рік завершився, відповідно, наведені пропозиції 
мають бути враховані при підготовці Антикорупційної програми Держлікслужби на 
2018 рік. 

З урахуванням пропозицій НАЗК, проведеної  оцінки корупційних ризиків в 
структурних підрозділах Держлікслужби, територіальних органах та державних 
підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби, комісією, відповідно 
до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади 
ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено 
оцінку виявлених корупційних ризиків. 

За результатами оцінки корупційних ризиків було підготовлено опис 
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, чинники 
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 
правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 2) та пропозиції щодо заходів із 



усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці 
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 3). Звіт схвалено 
на засіданні комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 
Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками 22.01.2018, Протокол засідання № 4, погоджено 23.01.2018 
на засіданні Громадської Ради при Держлікслужбі. 

Антикорупційна програма Держлікслужби на 2018 рік була затверджена 
Головою Держлікслужби 26.01.2018 та направлена до НАЗК на погодження. 

Своїми листами від 01.02.2018 № 30-18/4598/18, від 06.02.2018 № 30-18/5300/18 
Національне агентство з питань запобігання корупції мотивувало  повернення 
Антикорупційної програми Держлікслужби на 2018 рік без розгляду відсутністю 
Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки, порядку її виконання, необхідності 
конкретизації корупційних ризиків та внесення коректив до програми.  

Станом на 30.03.2018 всі вимоги, рекомендації НАЗК було враховано, до 
Антикорупційної програми внесено положення про перегляд програми та внесення 
змін, у разі прийняття відповідними органами державної влади Антикорупційної 
стратегії на 2018-2020 роки, порядку її виконання.   

На засіданні постійно діючої комісії з оцінки корупційних ризиків та 
моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками 30.03.2018, протокол № 6 було 
рекомендувати Голові Держлікслужби затвердити скорегований Звіт оцінки 
корупційних ризиків та Антикорупційну програму Держлікслужби на 2018 рік та 
направити повторно на погодження НАЗК.  

За пропозицією Національного агентства з питань запобігання корупції, 
відповідно до рішення керівництва Держлікслужби, з метою уточнення та 
удосконалення окремих положень Антикорупційної програми антикорупційна 
програма була доопрацьована, зокрема видалені розділи, які на думку працівників 
НАЗК є зайвими, проведена робота по переоцінці корупційних ризиків та заходів щодо 
їх усунення (мінімізації). 

На засіданні постійно діючої комісії з оцінки корупційних ризиків та 
моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з 
лікарських засобів та контролю за наркотиками 30.07.2018, протокол № 7 пропонується 
рекомендувати Голові Держлікслужби затвердити скорегований Звіт оцінки 
корупційних ризиків та Антикорупційну програму Держлікслужби на 2018 рік та 
направити в черговий раз на погодження НАЗК.  

  
 

Голова комісії                                                                                    М.І. Савченко 
 
Секретар комісії                                                                                О.В. Міщенко 


