
 
Додаток 7 до Антикорупційної програми 
Державної служби України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками на 2018 рік, 
затверджений Головою Держлікслужби 02.01.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН  
занять та перелік тем з питань запобігання корупції для проведення занять 

в Держлікслужбі на 2018 рік 
 

№ 
З/П 

Тема заняття, тренінгу Час 
проведення 

Хто залучається 
до проведення 

занять 

Відповідальна особа за 
проведення занять 

 
 

1. 

 
 
Антикорупційна 
програма 
Держлікслужби, 
методологія оцінки 
корупційних ризиків  

 
 
Грудень 
 
 

Всі працівники 
Держлікслужби, 
територіальних 

органів, державних 
підприємств, що 
входять до сфери 

управління 
Держлікслужби 

 

Уповноважені 
 з питань запобігання та 

виявлення корупції 
Держлікслужби, 

територіальних органів, 
державних підприємств, що 
входять до сфери управління 

Держлікслужби 

 
 

2. 

 
 
Запобігання та 
врегулювання 
конфлікту інтересів  

 
 
Листопад  

Всі працівники 
Держлікслужби, 
територіальних 

органів, державних 
підприємств, що 
входять до сфери 

управління 
Держлікслужби 

 

Уповноважені 
 з питань запобігання та 

виявлення корупції 
Держлікслужби, 

територіальних органів, 
державних підприємств, що 
входять до сфери управління 

Держлікслужби 

 
 

3.  

 
 
Процедура 
електронного 
декларування доходів 
державних службовців, 
заходи фінансового 
контролю НАЗК 

 
 
 
Грудень 

Всі працівники 
Держлікслужби, 
територіальних 

органів, державних 
підприємств, що 
входять до сфери 

управління 
Держлікслужби 

Уповноважені 
 з питань запобігання та 

виявлення корупції 
Держлікслужби, 

територіальних органів, 
державних підприємств, що 
входять до сфери управління 

Держлікслужби 



2 
№ 

З/П 
Тема заняття, тренінгу Час 

проведення 
Хто залучається 
до проведення 

занять 

Відповідальна особа за 
проведення занять 

 
 

4. 

 
 
Запобігання 
корупційним та 
пов’язаних з корупцією 
правопорушенням 

 
 
Грудень  

Всі працівники 
Держлікслужби, 
територіальних 

органів, державних 
підприємств, що 
входять до сфери 

управління 
Держлікслужби 

Уповноважені 
 з питань запобігання та 

виявлення корупції 
Держлікслужби, 

територіальних органів, 
державних підприємств, що 
входять до сфери управління 

Держлікслужби 
 
 

5. 

 
 
Відповідальність за 
корупційні або пов’язані 
з корупцією 
правопорушення 

 
 
 
Жовтень  

Всі працівники 
Держлікслужби, 
територіальних 

органів, державних 
підприємств, що 
входять до сфери 

управління 
Держлікслужби 

Уповноважені 
 з питань запобігання та 

виявлення корупції 
Держлікслужби, 

територіальних органів, 
державних підприємств, що 
входять до сфери управління 

Держлікслужби 
 
 

6. 

 
 
Захист викривачів 
 

 
 
Вересень  

Всі працівники 
Держлікслужби, 
територіальних 

органів, державних 
підприємств, що 
входять до сфери 

управління 
Держлікслужби 

Уповноважені 
 з питань запобігання та 

виявлення корупції 
Держлікслужби, 

територіальних органів, 
державних підприємств, що 
входять до сфери управління 

Держлікслужби 
 
 
 
Головний спеціаліст з питань  
запобігання та виявлення корупції                                               М.І. Савченко 


