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Гh]П ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ
lщj тд конТролЮ зд ндркотикдми у полтАвськrй оБлАстI

уповноважена особа з питань запобiганпя та виявлення корупчiт

щержавноi служби з лiкарських засобiв та контр
гIолтавськiй областi

о"цю за наI}котиками у

02Версiя ПОЛОЖЕННЯ ШРО УПОВНОВЮКЕНУ ОСОБУ З

ПИТАНЬ ЗАПOБIГАН}UI ТА ВИЯВЛЕНIUI КОРУПЦIiJоlВведено в дiю:

1. зАгАльнI положЕння
1.1. I]e Положення визначае ocHoBHi завдання. функчiТ та права Уповновах<еноТ особtt з

питанЬ запобiганНя та виявЛення кор}'пшiТ Щер;кавrтоТ с.т1,;кбli з:tiкарських засобiв та контро,пю

за наркотиками у Полтавськiй областi (дапi - Уповноважена оссlба),

|.2. У цьомУ ПоложенНi термiнИ вживаютьСя у значеНнi, наведеном)/ В Законi YKpaTHll

<Про запобiгання корупцii> (далi - Закон).
1.3. Уповноважена особа визначаетъся шляхом покладення на одного з працlвникlв

щержавноi служби з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у Полтавськiй областi (далi

- iлужба) функцiй уповноваженоТ особи, шIляхом видання вiдtlовiдного Наказу.

I.4. Визначення працiвника Слуяtби уповноважеIIою особою FIe повинно призво,цити до

реаrIьногО чи Ilо.r.енцiйнЪго конфлiкту iHTepeciB y зв'язку з виконанняl{ ,гаки\{ працiвtlиком

повноважень уповноваженоi особи,
t.5.УразiвiдсУтностiУповноваженоiособиУзв'язкl,ЗТиМЧасоВоюнеПраЦезДатнiстtо.

перебуваНняN,т У вiдпус,тцi т:а :з iншиХ при,{ин, ii обов'язки lзико}Iус iтlrпа сlсоба (за li зl,tlдокl).

визначена Начальникоьт Слу;кби.
1.6. Начальник Служби :забезпечус гарантiт незалежностi Уповноваженот особи вiд

впливу чи втручання у i1 роботу.
1.7 . Уповноваженi особа забе:зпечусr,ься ОКРеr\'IИм с"пуrкбовип,t прт,тп,тiпlенняьт.

матерiально-технiчними засобами, необхiдними для виконання llокJlадених на нет завдань.

1.8 Втр,ччання У дiяльнiсть Упс,lвноваженоi особи rriд час здiйснення нею свотх

IIовноважень, а також покладення на Уповноважену особу обов'язкiв, що не напежать або

виходятЬ за межi iJ повноважень чи обпtежують виконання покладених на неi завдань,

забороняються.
1.9 Уповноважена особа У своТй дiяльностi керусться Конституцiсю та законаN,Iи

Украiни, а такоЖ указа]\{и Пре:зl,тдента УкраТни i постановами I}epxoBHoT Ради УкраТни, акlами

КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, Типовим положенняN,{ про уповновсtяtений пiitрозлiл

(уповноважену особу) з питань запобiгання та виявлення коруr,тцii, затверджениN,I нака]ом

Йдзк вiд 27,О5.2021 N9 211121,, заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 14,0].202|

за Ns 914/36536 iнrшими нормаТивно-праВовими актами. у томУ числi цим Положення\,{.

1.10 Уповноваженiй особi:заборонясr:ься розго]]ош}вати iттфорlтаrlirо з об\IежеIILtNt

доступом, отриNlанУ у зв'язку з виконанняп,t службових обов'язкiв, Kpilvt випадкiв. установлених
законом.

2. ocHoBHI здвддннrI тд ФункцIi уповновд}ItЕноi осоБи
2,1. основними завданнями УповноваженоТ особи с:

1) розроблення, органiзацiя та контроJIь за проведенням заходiв щодо :запобiгання

корупцiйним правопорушенняN,r та правопорушенням, пов'я:]аним :з KopytTuicro;

2) органiзацiя роботи з оцiнки корупцiйних ризикiв у дiялъностi Служби. пiдготовки

заходiВ rцодО iх усуненНя, внесенНя вiдповiДних пропОзицiй Начатьнику Слуlкби;
З) надання методичноТ та консультацiйноi допоN,Iоги з питань додержання законодавства

шодо запобiгання корупцiТ;
4) здiйснення захоДiв з виявлення конфлiктУ iHTepeciB. сприяIIня лiого врег)l.rlюванню.

iнформування Начальника Служби, УповноваженоI особи Щержлiкслужби ra Нацiон?-JtIэного
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Введено в дiю: Ах,ак }лоа l
агентства з питань запобiгання корупцii (далi. - Нацiональне агентотво) прО ВияВЛеннЯ

конфлiкту iHTepeciB та заходи, вжитi для його врегулювання;
5) перевiрка факrу поданЕя декларацiй суб'ектами декларування та повiдомлення

уповноваженот особи Щержлiкслужби, Нацiонального агентства про випадки неподання чи
несвоечасного rтодання таких декларацiй у визначеному вiдповiдно до Закону rrоряДкУ;

6) здiйснення контропю за дотриманням антикорупцiйного законодавства;
7) розгляд повiдомленъ про порушення вимог Закону;
8) здiйснення повноважень у сферi захисту викривачiв вiдповiдно до Закону;.
9) iнформування Началъника Служби, Уповноваженоi особу ЩеРжлiкслужби,

Нацiона_пьного агентства або iнших спецiально уповноважених суб'ектiв у сферi протидii
корупцii у випадках, передбачоних законодавством, про факти порушення законодавства у
сферi запобiгання i протидii корупцii.

2.2. Уповноважена особа вiдповiдно до покладених на нього неi завдань:
1) розробляс проекти aKTiB з питань запобiгання та виявлення корупцii у Службi;
2) Еадае працiвникам Служби, його структурним пiдроздiлам методичну та

консультацiйну лопомогу з пит€}нь додержання законодавства щодо запобiгання корупцii;
З) здiйснюс контроль за дотриманням антикорупцiйного законодавства у Службi;
4) взаемодiе з Уповноваженою особою,Щержлiкслужби, уIIовновilкеними особами iнших

Служб, НацiональЕим агентством, iншими опецiально }цIовновФкеними суб'ектами у сферi
протидii коррrчii;

5) за результатами роботи за звiтний piK надае до Уповноваженоi особи Щержлiкслужби,
Нацiонального агентства iнформацiю щодо своеi дiяльностi до 10 лютого року, наступного за

звiтним;
6) у разi змiни структурио штатноi чисельностiо контактних даних, а також УповноваженоТ

особи повiдомляе про цо Уповноважену особу ,Щержлiкслужби, Нацiональне агентство
протягом десяти робочих днiв;

7) органiзовуе роботу з оцiнки коруIIцiйних ризикiв у лiяльностi Служби, пiдготовки
заходiв щодо ix усунення, вносить Начальнику Служби пропозицiТ щодо таких заходiв,
зал}п{аеться для виконання цих функцiй;

8) забезпечуе пiдготовку Плану антикорfпчiйних заходiв Служби за результатами оцiнки
коруruiйних ризикiв та визначення заходiв з iх усунення;

9) здiйснюс пiдготовку звiтiв за результатами виконання Плану антикорутrцiйних заходiв
Служби, а тtжож надае пропозицiТ щодо внесення змiн до нього;

10) вiзус rrроскти aKTiB з основноi дiяльностi, адмiнiстративно-господарських питань,
кадрових питань (особового складу) заJIежно вiд iх видiв;

11) вживае заходiв з виявлення конфлiкту iHTepeciB та сприя€ його врегулюванню,
iнформус Начальника Служби, Уповноважену особу,Щержлiкслужби та Нацiональне агентство
про виявлення конфлiкту iHTepeciB та заходи, вжитi для його врегулювання;

12) надае консультацiйну допомогу в заповненнi цёкларацiй особи, уIIовноваженоI на
виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

1З) проводить перевiрку факту подання суб'сктами декларування, якi працюють у Службi
(працювали або входять чи входили до складу утвореноТ у Службi конк}рсноi KoMicii, до складу
Громадськоiрали доброчесностi), вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 512 Законулекларачiй та
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Введено в дiю: dT,0l, jюАt

повiдомляс Уповноважену особу f{ерхtлiксlужби, IIацiональне агентство про випадки

неподання чи несвосI{асi{ого подання тtlких деклараtriI1 \r визнаLIеноN41l jхоl:l",,rдавство\,l поря,цк,v:

14) спiвпрацюс з викривачами, забезпечус дотримання ixHix прав ,га гарантiй захисту.

передбачених Законом;
15) надае прачiвникам Служби або особам, якi проходять У ньому службl,чи навтlання або

виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацiю щодо здiйснення псlвiдсlпt,пенtlя

про можливi факти корупшiйних або пов'яlзаних з корупчiсю правоIIорушенl;. iнших поруlЦенЬ
Закону та захисту викривачiв, проводить внутрiшнi навчання з цих питань;

16) органiзовуе роботу внутрiшнiх канацiв повiдомлення про можливi факти коругluiЙних
або пов'язаних з корупцiсю правопорушень, iнших порушень вимог Закон,ч. отримУс Та

органiзовус розгляд повiдомленоТ через TaKi канали iнформачiТ;
17) здiйснюс перевiрку отриманих повiдомлень про можливi факти коруlrчiйrтих абil

пов'язаних з корупuiею правопорушень) iнших порушень Закону;
18) iнформуе Начашьника Служби, Уповноважену особу fiерхtлiкс.lтужби, Нацiональне

агентство або iнших спецiально уповноважених суб'сктiв у сферi протидiТ корупчiТ у випадках.
передбачених законодавством, про факти" що можуть свiдчити про вчинення корупцiйних або
пов'язаних з корупrцiсю правопор,vшIень та jнших пор,yшень tsиN,{ог Закоrт,ч прltцiвtтик;iлtи

Служби;
19) здiйснюе монiторинг Сдиного державного ресстру осiб, якi вLIинили корупцiйнi або

пов'язанi з корlrпцiсю правоIIорушення, з IlJетою забезпечення дотриN,Iання С.пl,тtбокl виr,tс,lг

частини першоi cTaTTi 59 та.тастини друтоТ cTaTTi 65l Закону:
20) повiдоплляс у письмовiй форлri Начальнику Сл_ч;кби, Уповноваженiй особi

Щержлiкслужби про вtIинення корупцiйних цравоIIорушень або правопор,чшень, пов'язаних з

корупцiею, та iнших порушень вимог Закону працiвниками Слуrкби з метою забезпечення
дотримання вимог частин другоi, четвертоТ та п'ятоi cTaTTi 651 Закону:

21) у разi отримання офiцiйноi iнформачiТ стосовно вчинення праuiвником Сл1,;<би

корупцiйного правопорушення або правопорушIення. пов'язаноI,о з корупцiсlкl. здiйсrtюс:
монiторинг офiчiйного вебпорталу кСулова влада УкраТни>>, €-диного ,1ержавного ре€]сIру
судових рiшень з метою отримання iнформачiТ щодо результатiв розгляду вiдповiдноТ справи
судом;

22) органiзовус роботу та бере участь у службовому розслiдуваннi, яке проводиться з

метою виявлення причин та умов, Iцо призвели до вчиI{ення корl,пuiйногс,i або пов'язаноl,о ,]

корупцiсю правопор,yшення або невlткоIIанпя виN,Iог l3aKcllT1, в i1.1ttttliT сriосiб. ,зtl ll0.,ll1}1t:{rI\;

спецiально уповноваженого с,чб'скта у сферi протилii' кор},пцiТ або приписом llallioнa-rlbtlol,o
агентства;

2З) iнформуе Уповноважену особу f{ерхtлiксл1,}tби, Нацiона"llьяе агентство у разi
ненаправлення службою управлiння персонапом Служби :засвiдченоТ в установленому порядку
паперовоТ копii розпорядчого документа про накладення дисциплiнарного стягнення та
iнформацiйноi картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпOрядчого
документа про накладення) дисциплiнарного стягнення на особу за вчинення кор.чпцiйних або
пов'язаних з корупцiею правопорушень для внесення вijlомостей до €]диного лерiкаt}ного
реестру осiб, якi вLIинили корупчiйнi або пов'я:занi з корупцiс:ю правоlrоруII]ен}Iя;

24) веде облiк працiвникiв Слуrкби, притяI,нуl,их ilo вiдtгlовiда.пьностi за вLIинення
корупцiйних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з коругrцiсrо;

Пiдпис 4з7i0
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уповноважена виявленнrIта корупцii,аннязапобiгпитаньзособа

за н ута аркотикамизасобiв контролюлiказ ,рськихoi службиЩержавн
областiполтавськiй

02 положtЕння про уповновАпtЕну осоБу з

ПИТАНЪ ЗАПОБIГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУШЦIi
/Введено в

25) здiйснюс iHrшi заходи щодо запобiгання,га вI,tявлеrrня кс,lрl,пцiТ,

3. структурА
3.1. Функчii Уповноваженоi особи покладаються наказом Начальника Служби на

працiвника з числа працiвникiв Служби. Уповноважена особа не мас у свосму пiдпорядкування

ПРаЦiВНЛК'Ъu 
.ru. тимLIасовот вiдсутнсlстi :] поважFIих приr{иFI (вiлrrУСТКа. ХВОРОба ТОЩО)

уповноваженоi особи виконання ii обов'язкiв покладасться наказом Служби на iнштого

працiвника Служби, з набуттяпл вiдповiдrrих прав i вiдповiдапьнос,гi за ненале}кне вL{конаЕiня

покладених на нього завдань та обов'язкiв,

4. прАвА уповновАжЕноi осоьи служБи
4,1. Уповноважена особа з метою виконання покладених на нет завдань мас право:

1) матИ доступ до документiв та iнформачiТ, розпорядникоN4 яких с Служба, з урахуRанням

обмежень, встановлеНих:]аконоМ, робитИ чи отриN,{увати Тх копiТ;

2) витребУвати вiД iнrrтих стр,чкт_Yр}Iи* пiлро.злiлiв С.пуяtби докY\,{ет{тtl ilбо Тх копiТ, ), 0-()N{},

.rис:ti Ti. що мiстять irlформачi. .Ъб"r.rоени\{ доступсiл,т (Kpibl дерiкавтlоТ,гасп"rницi).

З) злiйсню"ur" обробку iнформацii, у тому ,Iислi персона-r]ьних j{аних, з дотриIчIанняN,{

законодавства про захист персональних даних;
4) виклиКати та опитуватИ осiб, дiТ або бездiЯльнiстЬ яких стоСуютьсЯ ПОВrДОlчIЛеНИХ

u"*p"*u.raM фактiв, у тому числi FIачальника Служби. tiого застl,ппикiв]

5) звертатися до Нацiонального агентства щодо порушених прав викривача" його близьких

осiб;
6) вносити Началънику Служби (суб'скту призFIачення) подання про притягIIення дt)

дисциплiнарноi вiдповiдальностi працiвникiв Служби, винних у порушеннi Закону;

7) виконУвати iншi 
""a"u.ra"i 

Законом повноваженЕя, спрямованi на всебiчний розглltд

повiдомлень про вчиЕення корупчiйних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень та iнших

порушень вимог Закону, у тому числi шовiдомлень викривачiв, захист ixHix прав i свобод;

8) отримувати вiд посадових та службових осiб Служби письмовi пояснення з приводу

обставиrr, що можуТь свiдчити про порушення вимог Закону tцодо запобiганrтя та врегухюRання

конфлiктУ iHTepeciB та iншrиХ передбаче}Iих виNIог. обплежень ,га заборотl:

9) брати участь та проводити дJIя tlраt{iвникiв Brr5rTlэiTrlHi ttавчаllНЯ- а Гi'lКО;К iHiltiKlBatИ

проведенIrя Iтарад з питань :запобiгання j виявленrтя ксtрупчii;

10) проволити аналiз потенцiйних та наявних контрагентiв Слркби i надавати iнформаrriю

про них Начальнику Служби;
11) витребувати вiд структурних пiдро:здiлiв Служби iнформацiю щодо виконання заходlв,

передбачених ПланО, u"r"йРупцiйниХ заходiВ СлужбИ :]а результата\,{и оцiнки корупuiйних

ризикiв та визначення заходiв з iх усунення;
14) вести листування з Уповноваженою особою Щержлiкслl,жби, Уповноваже[iи\,ти

особами iнших Служб, Нацiональним агентство\,I, iнrпип,lи спецiацьно ),повноваженими

суб'ектами у сферi протидiт корупчiт з питань, шIо нацежать ло коN,Iпетенцii Уповноваженот

особи;
15) налавати на розгляд Начашьника Служби пропозицii щодо Удосконfu,iення роооти

уповноваженоi особи,

5з7Сто
IIiдпис

Версiя:



щ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛIКАРСЬКИХ ЗАСОБIВ

тА контролю зА нАркотикАми у полтАвськIй овлдстr
Уповноважена особа з питань запобiгання та виявлення корупцii

Щерясавноi служби з лiкарських заеобiв та контролю за Еаркотиками у
полтавськiй областi

Версiя 02 положtЕннrl про ]/повновАжЕну осоБу з
питАнь зАпоБIгАння тА виr{влЕннrl корупцIiВведено в дiю: l/.оr,;оll

5. уповновюItЕнА осоБА служБи
5.1. Уповноважена особа пiдзвiтна i пiдконтрольна Начапьнику Сrужби.
5.2, Уповноважена особа забезпечyс своечаснiсть i пс,tвнот\r влIконання завдilнь l,a

обов'язкiв Уповноважеtлот особи.
5,З, Уповноваiкена особа пiдписl,с: Ti] IIаправляс tltllзiдоrt-|iсIiIIя до УповriовiuttеноТ tlct,бtt

,Щержлiкслужби, спецiально упоtsноважених суб'сктiв у сферi протl.rдii корупuiТ lцоло пор,yшень
вимог Закону працiвниками Служби, у тоlv{у чисrтi На.rапьником Слуirtби.

5.4. Уповноважена особа е особою, вiдповiдацьFIою за реа,тiзацiю повноважень iз захисту
викривачiв, а у разi iJ тимчасовоТ вiдсутrlостi - визнача€]ться iнша особа. яка викончваr,име T,aKi

повноваження.

6. взА€мовIдносини
Кабiнет MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBo охороI{и здоров'я YKpaTHll, fiер;клiксл.чжба.

Уповноважена особа Щержлiкслужби, центральнi органи виконавчоТ в,цади, Нацiональне
агентство з питань запобiгання корупцiТ, Нацiонапьне агентство з Iтитань .цержавноТ с,пужби,
спецiально уповноваженi органи з питань :запобiгання ,га виявлення кор),irцiТ. Територiа;гьнi
органи fiержлiкслужби, Щержавнi пiдприсмства, шо FIarleжaTb до сфери управ;riння
ffержлiкслужби, Громадськi спiлки або об'еднання.

7. вIдповIдАJIьнIстъ
7.|. lJa якiсть i свосчасtтiсть вtлкiltIаIIIIя пок,Iitлеllliх Tta }'пов]Iоважен}.особ1 :]авдаIiь та

функцiй, передбачених цим Положенням. несе вiдповiдапьнiсть Уповноважена особа.
7.2. Уповноважена особа rrесе вiдt-товiдальнiсть за:
- НеНа,ТеЖНе ВИКОнання покладених на неТ цим ПоложеFItlя},{ сл_чжбових <lбов'язкiв;
- недотримання норм чинного :]аконодавства при викогтаrтнi своТх сrух;бових обсlв'язкiтз:
- НеДОтримання вимог з охорони працi, вил,Iог по;ке;кноI бе:]пски, правиJI BTlyTpirlTtlbc,li,o

службового розпорядку та цивiльного :]ахисту;
- розголошення вiдомостей про дiяльнiсть Сirl,rrtби, rцо с лержавrrою або службовою

тасмницею.

8. IСТОРIЯ ПЕРЕГЛЯДУ ДОКУМЕНТА
Номер
BepciT

.Щата
затвердження

.Щата введення в
дiю

Причина розробки або внесенця змiн

01 26.06.2020 0т.01.2020 Розроб;lений, ,v зв'язку i:з затвердженняN,l НАЗК
'I-тrпс,lвогil IlOrloilieн]Iя про уtttttзttоважелtltti
гliдцроздi-п (угtовtтсlваtжеFlу особу) з питань
запобiгання та виявлення корупцiТ.

02 27.01.202| Розробrrепий, у зв'язку iз затвердженняN,{ НАЗК
оI{овленого Типового положення про
,чlIовноважений пiлроздj_ц (уrrовноважетлу осtlб1,) з

IIL{таI{ь загlобiгаlтt{я l,t1 вияв,lrенI-tя корl,пчii (лrаказ
НАЗIi вiд 27.05.2021 ,\Г9 211i2l. заресстровано в
MiHicTepcTBi tсlстицiТ Украiни 14.07,202I за
Nъ 9l41365з6.

Пцпис 6,з7


