
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

      з реалізації стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції  

в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 2018 році 

 

 

№ з/п 
 

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 

 

СТРОК ВИКОНАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ВИКОНАВЦІ 

 

1. 
Розроблення та внесення Кабінетові Міністрів України проекту Плану заходів  

з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік 

 

1.1. 

Подання Міністерству інформаційної політики України 

пропозицій до проекту Плану заходів з 

реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та 

протидії корупції на 2019 рік 

до 15 листопада 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

2. 
Запровадження системи моніторингу та оцінки ефективності антикорупційних комунікацій 

 

2.1. 

Забезпечення збору та публікації показників оцінки 

реалізації Стратегії, що стосуються діяльності 

Держлікслужби  

щоквартально 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

2.2. 
Проведення проміжного моніторингу виконання плану 

заходів з реалізації Стратегії 
до 31 серпня 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. Голови Державної служби України з  

лікарських засобів та контролю за наркотиками 

 

                                                             В.В. Цілина 

                                              01  березня 2018 року 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9
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№ з/п 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 
 

СТРОК ВИКОНАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ВИКОНАВЦІ 

 

 

 

 

2.3. 

 

Проведення моніторингу та оцінки виконання плану 

заходів з реалізації Стратегії 

за загальними показниками 

плану заходів з 

реалізації Стратегії - раз на 

рік (до 31 грудня 2018 р.);  

за показниками для окремих 

заходів з плану заходів з 

реалізації Стратегії - після 

завершення реалізації 

ініціатив 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

3. 
Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у роботі державних органів 

3.1. Визначення переліку осіб, уповноважених на 

здійснення комунікацій з антикорупційних питань, в 

центральних органах виконавчої влади, серед яких 

обов’язково є керівник органу та речник з 

антикорупційних питань 

січень 2018 року Голова Держлікслужби 

3.2. Запровадження методики проведення аналізу 

інформаційних повідомлень в засобах масової 

інформації щодо діяльності державних органів з питань 

запобігання та протидії корупції - на предмет 

співвідношення позитивного та негативного змісту (за 

наявності бюджетних призначень та інших ресурсів) 

протягом 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

4. 

Проведення регулярних медіа-заходів з антикорупційної тематики в Держлікслужбі за участі осіб, 

уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань 

 

4.1. 

Проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на 

здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з 

представниками засобів масової інформації 

щоквартально Голова Держлікслужби 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80/paran9#n9
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№ з/п 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 
 

СТРОК ВИКОНАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ВИКОНАВЦІ 

4.2. 
Публічне звітування урядово-громадської ініціативи 

“Разом проти корупції” на засіданнях Уряду 
щоквартально Голова Держлікслужби 

4.3. 

Публічне звітування керівництва Держлікслужби щодо 

прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до 

Міжнародного дня боротьби з корупцією 

9 грудня 2018 року Голова Держлікслужби 

4.4. 

Проведення тематичних зустрічей з питань 

антикорупційної політики керівництва Держлікслужби, 

територіальних органів, державних підприємств, що 

входять до сфери управління Держлікслужби з 

працівниками таких органів та підрозділів 

раз на півроку 

Голова Держлікслужби 

Керівники територіальних 

органів, державних 

підприємств, що входять до 

сфери управління 

Дежлікслужби 

 

4.5. 

Участь в організації та проведенні конференцій, 

семінарів, засідань за круглим столом з 

антикорупційної тематики 

протягом 2018 року 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

5. 
Сприяння залученню громадськості для напрацювання механізму вироблення рішень  

у сфері запобігання та протидії корупції 

5.1. 

Організація засідань за круглим столом за участі 

керівництва Держлікслужби, експертів громадських 

організацій, громадської ради та засобів масової 

інформації щодо визначення корупційних ризиків, 

шляхів запобігання та протидії корупції в діяльності 

органу державної влади 

раз на півроку 

Голова Держлікслужби 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

5.2. 

Публікація рекомендацій експертів та вжитих 

Держлікслужбою заходів за результатами проведених 

засідань за круглим столом на офіційному веб-сайті 

Держлікслужби 

раз на півроку 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 
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№ з/п 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ЗАВДАННЯ 
 

СТРОК ВИКОНАННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ВИКОНАВЦІ 

6. 
Запровадження стандартів розміщення інформації  

про запобігання, виявлення та протидію корупції на офіційному веб-сайті Держлікслужби  

6.1. 

Підтримання актуальної інформації на офіційному   

веб-сайті Держлікслужби окремого розділу з 

антикорупційної тематики, поширення інформації за 

результатами антикорупційної роботи у соціальних 

мережах: Facebook, Twitter, YouTube тощо  

протягом 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

6.2. 
Розміщення/посилання на суспільно важливу 

інформацію у форматі відкритих даних 
протягом 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

6.3. 
Публікація інформації про антикорупційні структурні 

підрозділи та речників з антикорупційних питань 
протягом 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

6.4. 
Розміщення інформації про канали повідомлення про 

корупцію 
протягом 2018року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

7. Участь представників органів державної влади у розробленні навчальних курсів (у тому числі в режимі 

он-лайн) та проведенні тренінгів з антикорупційних комунікацій для представників центральних органів 

виконавчої влади, державних органів, облдержадміністрацій 

7.1. Участь представників органів державної влади у 

розробленні навчальних курсів (у тому числі в режимі 

он-лайн) та проведенні тренінгів з антикорупційних 

комунікацій для представників центральних органів 

виконавчої влади, державних органів, облдерж- 

адміністрацій 

січень – грудень 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 
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8. Випуск комунікаційних продуктів, що стосуються питань запобігання та протидії корупції, у тому числі тих, що 

сприяють зниженню толерантності до корупції в суспільстві, а саме тематичні статті, блоги у друкованих та/або 

он-лайн засобах масової інформації, статистичні звіти, інфографіки, друкована продукція, соціальні рекламні 

кампанії (зовнішня реклама, відео- та аудіоролики)  

 

8.1. 
Напрацювання плану розроблення та розповсюдження 

комунікаційних продуктів 
травень 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

8.2. 
Сприяння розробленню та розповсюдженню пілотних 

комунікаційних продуктів (за наявності ресурсу) 
II-IV квартали 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

9. Здійснення заходів щодо поширення просвітницької інформації антикорупційного спрямування 

9.1. Участь в організації та проведенні конференцій, 

семінарів, засідань за круглим столом з 

антикорупційної тематики, в тому числі участь в 

організації та проведенні інформаційно-освітніх 

антикорупційних заходів у закладах загальної 

середньої, професійно-технічної та вищої освіти  

протягом 2018 року 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

10. Проведення оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання комунікаційних 

каналів у розрізі окремих державних органів (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів) 

10.1. Забезпечення проведення та участь у тренінгу осіб, 

уповноважених на здійснення комунікацій з 

антикорупційних питань, серед яких обов’язково є 

керівник органу та речник з антикорупційних питань, 

стосовно запровадження методики оцінювання 

ефективності антикорупційних комунікацій та 

використання ними комунікаційних каналів 

II квартал 2018 року 

Голова Держлікслужби 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання  

та виявлення корупції                                                                                                                  М.І. Савченко 


