Напрями діяльності та основні завдання уповноваженого з
антикорупційної діяльності ДУ «Територіальне медичне об’єднання
МВС України по місту Києву»
1. Основними завданнями уповноваженої особи є:
1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання
корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідального
суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого відповідального
суб’єкта відповідних пропозицій;
3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання
законодавства щодо запобігання корупції;
4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню;
5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення
Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких
декларацій у визначеному законом порядку;
6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі
розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
2. Уповноважена особа відповідно до покладених завдань:
1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України
«Про запобігання корупції»;
2) розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції в ДУ «ТМО
МВС України по місту Києву»;
3) організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС
України по місту Києву», підготовки заходів щодо їх усунення, вносить начальнику
установи пропозиції щодо таких заходів;
4) забезпечує підготовку проєкту антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України
по місту Києву», змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання;
5) здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки
виконання антикорупційної програми, а також, за потреби, надає пропозиції щодо внесення
змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду;
6) надає структурним підрозділам ДУ «ТМО МВС України по місту Києву» та їх
працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства
щодо запобігання корупції;
7) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню;
8) надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування проводить перевірку факту
подання чи несвоєчасного подання такими суб’єктами, відповідно до закону декларацій;
9) співпрацює з викривачами, у межах повноважень, забезпечує дотримання їхніх прав
та гарантій захисту;
10) надає працівникам ДУ «ТМО МВС України по місту Києву» методичну допомогу
та консультації щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання
корупції» та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;
11) організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з
метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного
з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання
корупції», за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або
приписом Національного агентства, веде облік працівників ДУ «ТМО МВС України по
місту Києву», притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень
або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
12) візує проєкти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративногосподарських питань, а також проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань
(особового складу) залежно від їх видів;
13) взаємодіє з уповноваженими підрозділами (суб’єктами) з питань запобігання та
виявлення корупції системи МВС, УЗК МВС України, НАЗК;
14) у встановленому порядку щопівроку надає НАЗК інформацію (звіт) щодо
діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію
щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції . ДУ «ТМО МВС
України по місту Києву».
Уповноважений з антикорупційної діяльності
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