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Преамбула (цiнностi)

Lliею Антикорупцiйною програмою (далi - Програма) Комун€tльне некомерцiйне
пiдприемство КиiЪськоi обласноi ради <Киiвська обласна клiнiчна лiкарня> (далi -
ЛIКАРIUI), усвiдомлюючи вiдповiдальнiсть за утвердження цiнностей верховенства
ПРаВа Та ДОбРочесностi, прагнучи забезпечувати свiй сталий розвиток, дбаючи про
Власну дiлову репутацiю, для заохочення використання добросовiсноi комерцiйноi
практики, а також в iHTepecax, зокрема, але не виключно, cBoix засновникiв,
ПРаЦiвникiв, дiлових партнерiв, клiентiв проголошу€, що посадовi особи юридичноi
ОСОби пУблiчного права та працiвники у своiй дiяльностiо а також у правовiдносинах iз
дiловими партнерами, органами державноi влади, органайи мiсцевого
СаМОВРяДУВання, iншими юридичними та фiзичними особами керуються принципом
нУльовоТ толерантностi до корупцii у будь-яких ii формах та проявах i вживаютъ
(вживатимуть) Bcix заходiв щодо запобiгання, виявлення та протидii корупцiТ,
передбачених законодавством, та цiсю Програмою.

лIкАрнlI заявляе про свою принциповУ позицiю та засуджу€ корупцiю як
незаконний танеетичний спосiб ведення дiяльностi.

I. Загальнi полоясення

1. Визначення TepMiHiB

1.1. У цiй Програмi наведенi термiни вживаються у таких значеннях:

дiлова гостиннiсть - представницькi заходи (наприклад, дiловi снiданки, обiдио вечерi,
фуршети, деryстацii, iншi заходи (конференцii, культурнi та спортивнi .ч*од")1,
вiдшкодУвання витрат на дороry, прожиВаннlI, iншi види витрат, якi здiйснюютъся
лIкАрНЕЮ або стосовно лIкАрНI з метою встановлення чи наJIагодження дiлових
вiдносин або з iншою метою, пов'язаною з дiяльнiстю лIкАРНI

дiловi вiдносини - вiдносини мiж ЛIКАрнЕЮ та дiловим партнером, пов'язанi з
дiловою, професiйною чи господарсъкою дiялънiстю ЛIкАРШ, що 

"иникпи 
на пiдставi

правочину або здiйснення ЛIКАрнЕЮ iншоi дiялъностi та передбачають тривалiсть
iснування пiсля ix встановлення.

дiловi партнери -юридичнi таlабо фiзичнi особи, з якими лIкАрнrI пiдтримуе, вступае
або мае HaMip вступити в дiловi вiдносини;



заохочуючi платежi - неофiцiЙнi та незаконнi платежi офiцiйним особам з метою
СприяннrI/прискорення/спрощення чи, у певних випадках, напежного виконання
Встановлених законодавством процедур, якi ЛIКАРЕUI мае законне право отримувати,
не здiЙснюючи таких платежiв i

корупцiйний ризик - iMoBipHicTb вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiею
правопорушення, iншого порушення Закону Украiни "Про запобiгання корупцiiП', що
негативно вплине на дiяльнiстъ ЛIКАРНI;

неправомiрна вигода - грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги,
нематерiальнi активи, будь-якi iншi вигоди нематерi€tпъного чи негрошового
характеру, якi пропонують, обiцяють, надають чи одержуютъ без законних на те
пiдстав;

нульова толерантнiсть до корупцii - абсолютна нетерпимiсть до корупцii у будь-яких
ii проявах;

представник ЛIКАрнI - особа, уповноважена в установленому порядку дiяти вiд iMeHi
або в iHTepecax ЛIкАРНI у взаемовiдносинах з третiми особами;

посадовi особи юридичноi особи публiчного права:

особи, якi прирiвнюються до осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або
мiсцевого самоврядування, вiдповiдно до пункту 2 частини першоi cTaTTi 3 Закону
Украiни "Про запобiгання корупцiГ';

1.2. Iншi термiнИ в цiЙ ПрограМi вживаЮться У значеннЯх, наведених у Законi Украiни
"Про запобiгання корупцiГ'.

2. Мета та сфера застосування

2.1. Метою цiеi Програми е забезпечення функцiонуваншI ефективноi системи
запобiгання та протидiI корупцii, вiдповiдностi дiяпьностi JIIKAPHI вимогам
антикорупцiйного законодавства з урахуванням кращих свiтових практик.

2.2.IJЦ Програма встановлюе комплекс заходiв (правил, стандартiв i процедур) щодо
запобiгання, виявлення та протидii корупцii в дiяльностi ЛIкАрнI, не менший за
обсягом та змiстом нiж передбачений Законом УкраiЪи "Про запобiгання корупцiГ'та
типовою антикорупцiйною програмою юридичноi особи, затвердженою наказом
Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii.

2.3. Заходи щодо запобiгання, виrIвлення та усунення або мiнiмiзацii корупцiйних
ризикiв визнаються прiоритетними у дiяльностi ЛIКАРНI.

2.4.IJlПрограма е обов'яЗковою для виконання Генералъним директором, посадовими
особами юридичноi особи публiчного права, працiвниками, представникамir лIкдрнI
та особами, якi виконують певну роботу на пiдставi цивiльно-правових договорiв,
укладених з ЛIКАРНЕЮ.

I



2.5. IИ Програма застосовуеться у Bcix сферах дiяльностi ЛIКАРНI, у тому числi у
вiдносинах iз дiловими партнерами, офiцiйними особами, органами державноi влади
Та Органами мiсцевого самоврядуванIuI, iншими юридичними та фiзичними особами.

2.6. Положення щодо обов'язковостi дотримання та виконання цiеi Програми
ВКЛЮЧаЮТЬСЯ ДО ПРаВил внУтрiшнъого трудового розпорядку ЛIКАРНI, положень про
cTpyкTypHi пiдроздiли, Bcix трудових договорiв, у тому числi KoHTpaKTiB, та посадових
iнструкцiй.

2.7. IJЮ Програму затверджено наказом Гегнерального директора ЛIКАРШ пiсля iT
обговорення з посадовими особами ЛIКАРНI.

2.8. Текст цiеi Програми наявний на офiцiйному веб-сайтi ЛIКАРНI в роздiлi
<<Антикорупцiо.

3. Вiдповiдальне лiдерство, дiлова репутацiя та доброчеснiсть

3.1. Генеральний директор, посадовi особи юридичнот особиJ.I. r ЕпЕр.lJrьл,лл лrrрчкruр, rIUUалOвl OSOUи юридичноr осоOи пуOлlчного права
ЛIКАРНI беруть на себе зобов'язання особистим прикJIадом етичноi поведiнки

публiчного

фОРМУвати У працiвникiв ЛIКАРНI нульову толерантнiсть до корупцii, що е основою
Дiловоi культури, повсякденноi дiловоТ практики та дiловоi репутацii ЛIКДРНI.

3.2. Генеральний директор, заступники генераJIьного директора, медичний директор,
заступники медичного директора ЛIКАРНI беруть на себе зобов'язання демонструвати
лiдерство та вiдповiдальнiсть стосовно:

1) дотримання вимог антикорупцiйного законодавства;

2) забезпечення належного впровадження, ефективного функцiонування, перiодичного
аналl3у, своечасного перегляду та удосконалення
корупцiТ в ЛIКАРНI з метою напежного реаryвання
ЛIКАРНI;

3) поширення культури нульовоi толерантностi до корупцii у Bcix сферах дiяльностi
ЛIКАРНI;

4) призначення Уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi вiдповiдальним за
реалiзацiю цiеI Програми, забезпечення його нЕшIежними матерiальними та
органiзацiйними умовами працi, сприяння виконанню Уповноваженим завдань та
функцiй, передбачених Законом УкраiЪи "Про запобiгання корупцiГ' та цiею
ПРОГРаМОЮо Забезпечення незалежностi дiяльностi Уповноваженого;

5) спрямування працiвникiв на пiдтримку антикорупцiйноi полiтики ЛIКдРНI та
здiйснення особистого внеску в результативнiсть системи запобiгання та протидii
корупцii;

6) iнформування.про полiтику з.апобiгання та протидii корупцiI як всерединi лIкдрнI,
так 1 у взаемовlдносинах з дiловими партнерами, офiцiйними особами, органами

системи запобiгання та протидii
на корупцiйнi ризики в дiяльностi



7) забезпечення вiдповiдно до Закону Украiни оопро запобiгання/,,5аUý5rrtrчtrflfl)l БrлIruвrлн() л() JaKOHy украши,-IIро запоOшання корупц1l" умов для
повiдомлення iнформацii про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiею

корупц11::r)

правопорушень, iнших порушень Закону Украiни "Про запобiгання корупцiiП';

8) дотриМаншI праВ та гараНтiй захиСту викривачiв, передбачених Законом Украiни
"Про запобiгання корупцii'О;

9) своечасного та належного реаryвання вiдповiдно до закону на бu*"" вчинення
(можливого вчинення) корупцiйних або повоязаних з корупцiею правопорушень
посадовими особами ycix piBHiB та працiвниками ЛIКАРНI.

4. Норми професiйноi етики

4.I Посадовi особи юридичноi особи публiчного права, Уповноважений з
антикорупцiйноi дiяльностiо працiвники та представники лIкАрНI пiд час виконання
cBoik посадових (договiрних) обовОязкiв:

1) неухильно додержуються загальновизнаних етичних норм поведiнки та вимог
кодексу етики ЛIКАРНI (у разi його наявностi);

2) толерантно i з повагою ставляться до полiтичних поглядiво iдеологiчних та
релiгiйних переконань iнших осiб;

3) дiють, незважаючи на особистi iнтереси, особисте ставлення до будь-яких осiбо на
своi полiтичнi, iдеологiчнi, релiгiйнi або iншi особистi погляди чи переконання;

4) не розголошують i не використовують конфiденцiйноi iнформацii, що стала iм
вiдома у зв'язку з виконанням своiх посадових (договiрних) обов'язкiв, KpiM випадкiв,
встановлених законом;

4.2. Генеральний директор, посадовi особи юридичнот особи публiчного права,
Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностiо працiвники, представники лIкдрнI
утримуються вiд явно злочинних дiй, рiшень та дор)чень та вживають заходiв щодо
скасування таких рiшень i доруrень.

4.з. Посадовi особи юридичноi особи публiчного права, Уповноважений з
антикорУпцiйноi дiяльностi, працiвники, представники лIкАрНI зобов'язанi
утримуватися вiд виконання рiшень чи дорr{ень керiвництва, якi е явно злочинними.

4.4. У разi отримання для виконання рiшень чи дор)п{ень, якi е явЕо злочинними,
посадова особа юридичноi особи публiчного права, Уповноважений з антикорупцiйноi
дiяльностi, працiвник, представник ЛIКАрнI повинен негайно в письмовiй формi
повiдомити про це безпосереднього керiвника або Генерального директора ЛIкдрнI.

4.5. Посадову особу юридичноi особи публiчного права, Уповноваженого з
антикорупцiйноi дiялъностi, працiвника не може бути звiльнено чи примушено до



звiльнення, притягнуто до дисциплiнарноi вiдповiдальностi чи пiддано з боку
керiвниЦтва ЛIКАРНI iнШим негаТивниМ заходаМ впливУ або загрозi таких заходiв
впливу у зв'язку з вiдмовою вiд виконання рiшень чи доручень, якi е явно злочинними.

4.6. Посадовi особи юридичноi особи публiчного права , працiвники лIкдрнI,
уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi не можуть буr" притягнутi до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi за вiдмовУ вiд участi в корупцiйних дй"""*, HaBiTb
якщо така вiдмова може призвести до втрати ЛIКАрнЕЮ *о"*ур."тноi переваги або
потенцiйноi вигоди.

II. Права, обов'язки, заборони

1. Права та обов'язки генерального директора, посадових осiб юридичноi особи
публiчного права, працiвникiв (kpiM Уповноваженого) та представникiв
лIкАрнI

1.1. Генеральний директор, посадовi особи юридичнот особи публiчного права та
працiвники ЛIКАРНI маютъ право:

1) надавати пропозицii щодо удоскон€lпення цiеi Програми;

2) звертатися до Уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi за консультацiями та
роз'ясненнями щодо виконання цiеi Програми, iнших внутрiшнiх документiв ЛIКдРНI
стосовно запобiгання корупцiiо антикорупцiйного законодавства;

3) отримувати вiд Уповноваженого з антикорупцiйноi дiялъностi рекомендацii щодо
под€lльШих дiЙ У Pmi, якщО запланоВанi дii або рiшення (правочини) можуть бути
джерелом корупцiйних ризикiв.

1.2. Генеральний директор, посадовi особи юридичноi особи публiчного права та
працiвники ЛIКАРНI зобовОязанi:

1) дотримуватися вимог Закону УкраiЪи о'Про запобiгання корупцiiП', цiеi Програми та
прийнятих на iT виконання внутрiшнiх документiв, а також йб...r..rувати реалiзацiю
цiеi Програми;

2) виконувати своi посадовi (договiрнi) обов'язки з урахуванням законних iHTepeciB
ЛIКАРНI;

3) невiдкладно iнформувати В передбаченому цiею Програмою порядку
уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi, Генерального директора або
засновникiв ЛIКАРНI про випадки порушення вимог цiеi Програми (або .rро 

"rrruдп"пiдбурювання до таких дiй), вчиненнrI корупцiйних або ,rоЪ'".чпих з корупцiею
ПРаВОПОРУШеНЬ, iНШИХ ПорУшень Закону Украiни "Про запобiгання корупцiyi

4) невiдкпадно iнформувати в порядку, визначеному цiею Програмою, про виникненнrI
РеЕlЛЬНОГО, ПОТеНЦiЙНОГО КОНфЛiКТУ iHTepeciB; вживати за*одi" до" iч.rобiгання та

не вчиняти дiй та не



2. Забороненi корупцiйнi практики

2,1, Генеральному директору, посадовим особам юридичноi особи публiчного права,
УповноВаженомУ З антикорУпцiйноi дiялъностi, працiвникам та представникам
Компанii забороняетъся :

1) приймати пропозицiюо обiцянку або одержувати неправомiрну виго Ду, dTak само
просити надати таку вигоду для себе чи iншоi фiзичноi або юридичноi особи за
вчинення чи невчинення будь-яких дiй з використанням становища, яке вони займають
у ЛIКАРНI, або у зв'язку з ik дiяльнiстю нtl_користъ ЛIКАрш, u inrope.ax тБго, хто
пропонуе, обiцяе чи надае таку вигоду, або в iHTepecax третьоi особи;

2) зловживати своiми повноваженIUIми, тобто умисно, з метою одержання
неправомiрноi вигоди дJuI себе чи iншоi фiзичноi 

'або 
юридичнот особи

використовувати cBoi повноваження всупереч iHTepecaM ЛIКАРНI;

3) пропонувати, обiцяти або надавати (безпосередньо або через третю особу)
офiцiйнИм особам та/або ik близьким особам, iншим фiзичним особам неправомiрну
вигоду за вчинення чи невчинення ними будь-яких дiйlбездiяльностi з викоlистанням
наданоi iм влади, службового становищ&, повноважень для одержанн я абоaьaрa*arr"
будь-яких переваг для ЛIКАРНI;

4) вчиняти дiI та приймати рiшення в умовах реаJIъного конфлiкту iHTepeciB;

5) викорИстовуваТи будь-яКе майнО лIкАрШ чи iT коштИ в особистих iHTepeca1;

!) ОГГаНiЗОВУВаТИ, бУТИ посередником або особисто здiйснювати будъ_якi готiвковi абобезготiвковi платежi чи розрахунки з дiловими партнерами лIкдрнI, iншими
фiзичними або юридичними особами, якщо TaKi платежi чи розрахунки не передбаченi
законодавствоМ або укладеними лIкАрНЕЮ правочинами; 

,

7) впливати прямо або опосередковано на рiшення працiвникiв лIкдрнI з метою
отриманIUI непраВомiрноi вигоди для себе чи iнших осiб;

9) дарувати та отримувати подарунки з порушенням вимог законодавства та цiеiПрограми щодо надання та приймання дiловоi.о.rr"ностi та подарункiв;

Lv) ruuJlЯ ЗВlЛЪНеННЯ аОО lНШОГО припинення спiвробiтництва з лIкдрнЕю
:::::Т,lТ":i:Я:_:ИКОРИСТОВУвати в iнший спосiб у своiх iHTepecax iнформацiю, в

10) пiсля звiлънення або

8) вчиняти будь-якi дii, якi прямо або опосередковано пiдбурюють iнших працiвникiв,
посадових осiб ycix piBHiB до порушення вимог Закону 

-украiни 
''про запобiгання

корупцii"' чи цiеi Програми;

iншого

тому числi конфiденцiйну, яка стала iM вiдома у зв'язку з виконанням cBoix
встановлених законом.повноважень, договiрних зобов'язань, KpiM випадкiв,

2,2, лIKAPIi,I забороняе виплату посадовим особам юридичноi особи публiчногоправа заохочуючих платежiв, зокрема з метою прискорення будь-яких ффмальних



процедуР, пов'яЗаниХ iЗ отриманняМ дозвiльних документiв, або прийняттявiдповiдних рiшень на кори.r, ЛIкАРНI, чi'Ъфr*ur"я iнших переваг для ЛIКДРНI.

посадова особа юридичнот особи публiчного права, працiвник або представниклIкАрнI, до якого звернена вимога про здйснення заохочуючого платежу,зобов'язаний повiдомити особу, ,nu "".}"u. таку вимогу, про заборону йогоздiйснення, вiдмовити У здifrсненнi ,u*o.o 
_ 
платежу, а також невiдкладнопоiнформувати свого безпосереднъого керiвника "ru-- 

Уповноваженого зантикорупцiйноi дiяльностi про отриману вимогу.

2,3, ЗабОронИ дiютЬ без будъ-яких територiальни.х обмежень, на територii будь-якоiдержави, незважаючи на нацiональнi традицii, мiсцеву практику або умовиконкуренцii, що дiютъ у цiй державi.

IIL Правовий статус Уповновая(еного та пiдпорядкованих йому працiвникiв
L. Загальнi положення

1,1, Правовий статут Уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi визначаетьсяЗаконом Украiни "Про запобiгання корупцiГ' та цiЁЙ Про.рuЙЬ.

уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi призначаеться Генеральним директоромлIкАрнI на оlчему посаду згiдно з законоfru".""оon про працю та установчимидокументами ЛIКАРШ.

уповноважений_з антикорупцiйноi дiяльностi пiдпорядкований, пiдзвiтний тапiдконтролъний Генераль"оф директору ЛIКАРНI.

Вимоги до особи, яка може бути призначеною Уповноваженим з антикорупцiйноТ
дiяльностi, встановлюються Законом Украiни "Про запобiгання корупцii''.

1,2, Уповноважений з антикорупцiйноi дiялъностi може бути звiльнений з посадидостроково у випадках, передбачених Законом Украrни "про запобiгання *ору.rцir'.

2, обов'язки та права Уповновая(еного з антикорупцiйноiдiяльностi

2. 1. обов'язки Уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi:

1) виконувати своi обов'язки неупереджено;

2) органiзовувати пiдготовку, розробляти i подаватиLlд дrrлд\,^\.,-Е,Iч, р.,SрUUJIяти 1 подаВаТи на ЗаТВерДЖення ГенералъноМУдиректору внутрiшнi документи лIкАрНI з питань формування та реалiзацii цiеiПрограми;

3) органiзовувати проведення
дiяльностi ЛIКАРШ;

перiодичного оцiнювання корупцiйних ризикiв у



4) забезпечувати взаемодiю i координацiю мiж структурними пiдроздiламЙ ЛtКАРНt
щодо пiдготовки, виконаннjI та контролю за виконанням заходiв, передбачених цiсю
Програмою;

5) надавати посадовим особам юридичноi особи публiчного права, працiвникам
ЛIКАРНI роз'яснення та iндивiдуальнi консультацii, пов'язанi з реалiзацiею цiеi
Програми та виконанням вимог антикорупцiйного законодавства;

6) органiзовувати проведення заходiв з пiдвищення квалiфiкацiТ (навчання)
працiвникiв ЛIКАРНI з питань запобiгання та протидii корупцii;

7) реryлярно, не менше нiж один р€в на 2 роки, пiдвищувати свою квалiфiкацiю,
iнiцiювати перед керiвником ЛIКАРНI питання щодо проходження свого
професiйного навчання (пiдвищення кв€Lлiфiкацii);

8) вживати заходiв з виявлення конфлiкту iHTepeciB та сприяти його вреryлюванню,
iнформувати керiвника ЛIКАРНI про виявлення конфлiкту iHTepeciB та заходи, вжитi
для його вреryлювання;

9) перевiряти на наявнiсть корупцiйних ризикiв та погоджувати (вiзувати) проекти
органiзацiйно-розпорядчих документiв, правочинiв ЛIКАРНI;

10) органiзовувати роботу внутрiшнiх каналiв повiдомлення про можливi факти
корупцiЙних або пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших порушень Закону
Украiни "Про запобiгання корупцiГ';

11) отримувати та органiзовувати розгляд i перевiрку повiдомлень про можливi факти
корупцiЙних або пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших порушень Закону
УкраiЪи "Про запобiгання корупцif ';

t2) бржи }пIастъ у проведеннi внутрiшнiх розслiдувань, якi проводяться згiдно з цiею
Програмою;

13) органiзовувати роботу та брати }часть у службовому розслiдуваннi, яке
проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення
корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення або невиконання вимог
Закону Украiни "Про запобiгання корупцiГО в iнший спосiб, за поданнrIм спецiально
уповноваженого суб'екта у сферi протидii корупцii або приписом Нацiонального
агентства з питань запобiгання корупцii*;

14) здiйснювати спiвпрацю з викривачами, забезпечувати дотримання Тх прав та
гарантiЙ захисту, передбачених Законом Украiни'ОПро запобiгання корупцii";

15) iнформувати викривачiв про ixHi права та обов'язки, передбаченi Законом Украiни
О'Про запобiгання корупцii", а також про стан та результати розгляду, перевiркитаlабо
розслiдуваннrl повiдомленоi ними iнформацii;

1б) iнформувати Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii у разi
НеНаПРаВпення вiддiлом кадрiв ЛIКАРНI засвiдченоi паперовоi копii розпорядчого



документа про накJIадення дисциплiнарного стягнення та iнформацiйноi картки до
розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про
накладення) дисциплiнарного стягнення на особу за вчиненшI корупцiйних або
ПОВ'ЯЗаНИХ З КОРУПЦiею правопорушень для внесення вiдомостей до единого
державного реестру осiб, якi вчинили корупцiйнi або пов'язанi з корупцiею
правопорушення;

|7) проводити перевiрку факту подання суб'сктами декJIарування декларацiй та
повiдомляти Нацiоналъне агентство з питань запобiганr" 

-*оруrrцii 
про випадки

неподання чи несвоечасного подання таких декларацiй у визначеному законодавством
порядку*;

18) забезпечувати формування i ведення peecTpiB:

працiвникiв ЛIКАрFil, притягнутих до вiдповiдальностi за порушення вимог цiеi
Програми, вчиненшI корупцiйного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного
з корупцiею, iнших порушень Закону Украiни ''Про запобiгання корупцiГ';

проведених згiдно з цiею Програмою перевiрок дiлових партнерiв, перевiрок
кандидатiв на посаду, перевiрок у процедурах злиття та поглинu""" (приеднання); 

^

проведених згiдно з цiею Програмою внутрiшнiх розслiдувань;

повiдомлень про конфлiкт iHTepeciB, вчинення корупцiйного правопорушення чи
правопорушення, пов'язаного з корупцiею, iншого порушення Закону Украiни ''Про
запобiгання корупцii", порушення вимоi цiеi Програми;

дiловоi гостинностi та подарункiв;

19) забезпечувати здiйснення нагляДу, контролю та монiторингу за дотриманням цiеi
Програми, антикорупцiйного законодавства;

20) проводити оцiнку результатiв здiйснення заходiв, передбачених цiею Програмою;

2l) забезпечувати пiдготовку звiту про стан виконання цiеi Програми;

2.2. Права Уповноваженого з антикорупцiйноi дiялъностi:

1) отримУвати вiд посадових осiб юридичноI особи публiчного права, працiвникiв та
предстаВникiв лIкАрНI ycHi та письмовi пояснення щодо обставин, *о можутЬ
свiдчити про порушення вимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцiГ' та цiеiПРОГРаМИ ЩОДО ЗаПОбiГання та врегулювання конфлiкту i"r.p..i" та iнших
передбачених вимог, обмежень i заборон, а також з iнших 

-.r""ч"ц 
якi стосуютъся

виконаннrI цiеi Програми;

2) викликати та опитувати посадових осiб публiчного права та працiвникiв лIкдрнI,
дii або бездiялънiсть яких стосуються повiдомлених викривачем фактiв порушення
антикорупцiйного законодавства;



3) витребувати вiд iнших структурних пiдроздiлiв ЛIкАРНI iнформацiю, документи
або ix копii, у тому числi Ti, що_ мiстять iнформацiю з обмеженим доступом (KpiM
державнОi таемниЦi), якi необхiднi для виконання покJIадених на нъого обов'язкiв;-

4) здiйснювати обробку iнформацii, у тому числi персонапьних даних, з дотриманням
законодавства про достУп до персон€шIьних даних;

6) пiдпиСуватИ та напраВ лятиiнформацiйнi запити до органiв державноi влади, органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй y.i" борм власностi дляотримання вiд них iнформацiт та матерiалiв, безпосередньо пов'язанй*. 

""понаннямобов'язкiв Уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльнЪстi;

7) звертатися до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii щодопорушених прав викривача, його близьких осiб;

8) виконувати iншi визначенi Законом УкраiЪи "Про запобiгання корупцii''
повноваження, спрямованi на всебiчний розгляд повiдомлень про вчинення
корупцiйних або пов'язаних з корупцiею .rрч"оrrорушенъ та iнrцих порушень вимог
ЗаконУ УкраiнИ "ПрО запобiгаНня коруПцir', У ,ойУ числi повiдомл."" 

""привачiв,захист ixHix прав i свобод;

9) iнiцiювати проведення перевiрок з пiдстав, передбачених Законом Украiъи .'про
запобiгання корупцiГ' та цiею Програмою;

10) iнiцiювати проведення внутрiшнiх розслiдувань у зв'язку з можливим порушенням
Закону Украiни "Про запобiганr" *оруrцii"' та цiеi Програй;

11) вносити керiвнику Компанii подання про притягнення до дис_циплiнарноiвiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi 
-закоьу 

Украiъи ''про запобiгання
корупцii", цiеi Програми;

12) бржи r{асть_у засiданнях робочих груп та комiсiй лIкАРНI з питань, що н€Lлежатъ
до компетенцii Уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi;

13) iнiцiювати проведення нарад з
виконаннrI цiеi Програми;

питань запобiгання та виrIвлення корупцiТ,

14) зал1"lати до виконання cBoik повноважень
ЛIКАРНI працiвникiв ЛIКАРНI;

3. Гарантii незалежностi

за згодою Генерального директора

3,1' Здiйснення УповноважениМ з антикорупцiйноТ дiяльностi cBoik функцiй уglgЧ,u_"1'*.ЖНИМ. ВТРУЧання у дiяльнiстъ Уповноваженого з антикорупцiйноi
дlялъностl боку засновникiв, Генерального директора ЛIКАРНI, посадЬвих осiб



ЮРИДИЧНОi ОСОбИ ПУбЛiЧНОГО права, дiлових партнерiв лIкдрнI, а також iнших осiб недопускаеться.

1) вiдмову в наданнi Уповноваженому з антикорупцiйноi дiяльностi iнформацii,документiв, доступу до iнформацii та документiв, право на отримання яких маеУповноважений з антикорупцii.iноi дiял"ностi;

2) бУДЬ-ЯКИЙ ВПЛИВ На ПРИЙНЯТтя Уповноваженим з антикорупцiйноiдiяльностi рiшенъта вчинення дiй, який здiйснюеться поза межами повноважень органу управлiння /особи, що вчиняе вплив, передбачених законодавством, статутом лIкАрНI, рiшеннямиорганiв управлiння або внутрiтшнiми документами лIкАрнI (наприклад, наданнявказiвок щодо змiсту висноъкiв, якi мають бути здiйсненi Уповноваженим зарезультатами перевiрки дiлових партнерiв; щодо кола осiб - суб'ектiв Лопu|рання,повiдомленшI про факти несвоечасного подання декларацiй якими не можуть бутинаправленi до Нацiоналъного агентства з питанъ запобiгання корупцii тощо);

3) покладення на Уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi обов'язкiв, наданнядоручень з питань, що не наJIежать або виходятъ за межi його повноважень, визначенихЗаконоМ УкраiЪИ "ПрО запобiгання nopy"uii' i цiею Про"рамою, та обмежуютъвиконання ним посадових обовОязкiв.

3,3, У разi порушення гарантiй незалежностi Уповноважений з антикорупцiйноiдiяльностi повiдомляе про це Уповноважений орган управлiння та, за необхiдностi,Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii.

ir;ltЁЁ'iН::r*"ffle*Top, 
посадовi особи юридичноi особи публiчного права

1) забезПечуватИ незалежНiсть УпоВноваженого з антикорупцiйноi дiялъностi;
2) забезпечувати Уповноваженому належнi матерiальнi, органiзацiйнi умови працi(окремий кабiнет, сейф для зберiгання o"-y*."riB, робочЪ ,i.ц., оснащене офiснимимеблямио комп'ютерне обладнання та органiзацit"у ,.""i*y, доступ до мережiIHTepHeT, канцелярське приладдя, засобЙ зв'язку, Ъблiковий запис електронноТпоштовОi скриньКи) та достатнi ресурси для виконання покJIаден ихнанього завдань;

3) сприяти виконанню Уповноваженим з антикорупцiйноi дiяльностi завдань,передбачених Законом Украiни 'оПро запобiган"" *ору.rцiГ' та цiею Програмою; навимоry Уповноваженого надавати iнформацiю та документи, необхiднi для виконанняпокладених на нього обов'язкiв, 
:ч)ияти проведенню внутрiшнiх розслiдуванъ,забезпечувати з€lJIучення працiвниСф..ур.i" для виконання Уповноваженим тапiдпорядкованими йому .rрuцi"""ками cBo't,. обов'язкiв;

IV. Управлiння корупцiйними ризиками

1, Щля ефективного запобiгання корупцii у своiй дiялъностi ЛIкдрFu[ застосовуеризик-оРiентованИй пiдхiД та створЮе систему управлiння ризиками, яка передбачае



здiйснення регулярного оцiнювання корупцiйних ризикiв, впливу яких може з€внавати
ДiЯЛЬНiСТЬ ЛIКАРНI, ВЖИТТЯ ЗаХОдiв, Ьобхiдних та достатнiх для ik усунення абомiнiмiзацii, ik под€lлъшого монiторинry ,u й"rролю, а також оновлення iснуючихаНТИКОРУПЦiЙНИХ ЗаХОДiВ вiдповiднЪ до bMiH ,"уфir""о.о .,u .оr"j;;;;;;Ъо.iо""*u
дiяльностi ЛIКАРНI.

2, лIкАРЕUI здiйснюе перiодичне оцiнювання корупцiйних ризикiв у своiй дiяльностi,метою якого е:

1) iдентифiкацiя внутрiшнiх та зовнiшнiх корупцiйних ризикiв у бiзнес-процесахЛIКАРНI;

2) ОЦiНКа ДОСТаТНОСТi, ВiДПОВiдностi та ефективностi iснуючих заходiв для наJIежногозапобiгання, усунення або мiнiмiзацii iдентифiпо"чrr"* корупцiйних ризикiв;
3) ана-гriЗ та оцiнка (визначення piBHiB) виявлених корупцiйних ризикiв;

3, Органiзацiю проведення перiодичного оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностiлIкАрНI здiйснюе Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi.

4, ЗарезУльтатамИ оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi ЛIКАРНI форrчГУеТЬСяреестр (опис) ризикiв.

5. Реестр (опис) ризикiв повинен мiстити:

1) iдентифiкованi корупцiйнi ризики, сфери (напрями) дiялъностi ЛIКдРНI, у якихвони iдентифiкованi, ixHi описЙ;

2) piBHi виrIвлених корупцiйних ризикiв;

3) пропозицii щодо заходiв iз усунення або мiнiмiзацii виявлених корупцiйних ризикiв,TepMiHiB (cTpoKiB) ix виконання, вiдПовiдалъних пiдроздiлiв/виконавцiв.

6, Реестр (опис) ризикiв пiсля його оформлення за резулътатами оцiнюваннякорупцiйних ризикiв подаеться на затвердження Генералъному директору.

7, Реестр (опис) ризикiв надаеться для виконання вiдповiдальнимпiдроздiлам/виконавцям, а також може бути розмiщен ий на вебсайтi лIкдрнI дляознайомлення yciMa зацiкавленими особами.

8, Уповноважений здiйснюе монiторинг виконаншI заходiв iз усунення або мiнiмiзацii
::_:л"j,'_'"Х 

КОРУПЦiЙНИХ РИЗИКiВ, ГОТУе та подае звiтнiстъ *ооо стану виконаннязаходlв.

V. Просвiтницькi заходи



1. Перiодичне навчання з питань запобiгання i виявлення корупцii

1.1. З метою формування напежного рiвня антикорупцiйноi культури Уповноважений
з антикорупцiйноi дiяльностi забезпечуе органiзацiю обов'язковог0 ознаЙомлення iз
положеннями Закону УкраiЪи "Про запобiгання корупцii", цiеi Програми та
прийнятими на ii виконанIuI внутрiшнiми документами JIIKAPHI новопризначених
посадових осiб юридичноi особи публiчного права.

1.2. ЛIКАРЕUI забезпечуе н€Lпежне та достатне доведення положень цiеi Програми та
внутрiшнiх документiв ЛIКАРНI у сферi запобiгання та протидii корупцii, змiн у
антикорупцiйному законодавствi та практицi його застосуваннrI до ycix працiвникiв
шляхом iнформування (комунiкацiй).

1.3. Вiдповiдальним за iнформування з питань запобiгання та виrIвлення корупцii е
Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi.

1.4. ЛIКАРFUI забезпечуе перiодичне пiдвищ.""" квалiфiкацii (навчання) посадових
осiб юридичноi особи публiчного права та Уповноваженого з антикорупцiйноi
дiяльностi.

1.5. Генеральний директор ЛIКАРНI та Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi
проходять пiдвищення квалiфiкацii (навчання) з питань запобiгання та виявлення
корупцii не рiдше одного разу на 2 роки.

1.6. Тематика та форма навчапьних заходiв (семiнари, лекцiТ, практикуми, тренiнги,
iндивiдуальнi заняття, тощо) визначаються з урахуванням :

1) змiн у законодавствi;

2) пропозицiй Генерального директора, посадових осiб юридичноi особи публiчного
права ЛIКАРНI;

3) результатiв монiторинry/оцiнки виконання цiеi Програми;

4) результатiв перiодичного оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi ЛIКАРНI;

5) результатiв проведених перевiрок та внутрiшнiх розслiдувань;

6) результатiв перевiрок дотримання антикорупцiйного законодавства, проведених
Нацiоналъним агентством з питань запобiгання корупцii.

2. Надання працiвникам роз'яснень та консультацiй Уповноваженим з
антикорупцiйноi дiяльностi

2.I. У разi наявностi питань щодо роз'ясненшI окремих положенъ цiеi Програми
Генеральний директор, посадовi особи юридичноi особи публiчного права та
працiвники ЛIКАРНI можуть звернутися до Уповноваженого з антикорупцiйноi
Дiяльностi за отриманшIм усного або письмового роз'яснення або консультацii.
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2.2. Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi узагалънюе найпоширенiшi питання,
з якиХ до нього звертаються, вiдповiдi на них та розмiщуе узагальненi роз'яснення(консулътацii, тощо) iнформацiйного характеру на загальнодоступних до" прчцiвникiв
лIкАрнI ресурсах таlабо поширюе ix iншим чином (наприклад, засобами електронноi
пошти).

2,3, Уповноважений може обирати й iншi форми надання роз'ясненъ та консулътацiй з
питанЬ виконаннЯ цiеi ПрограмИ та антикорУпцiйного законодавства (пам'ятки,
керiвництва, вiдеозвернення тощо).

Vr. Заходи запобiгацня та перевiрки

1. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB

1,1, лIкАрняI прагне забезпечити, щоб конфлiкт iHTepeciB не мав несприятливого
впливу на iнтереси лIкАрнI, а також iнтереси iT клiентiв/замовн"пЬ, шляхом
запобiгання, виявлення та врегулювання конфлiктiв iHTepeciB.

1,2, лIкАрнJI здiйснюс запобiгання та врегулювання ситуацiй конфлiкту iHTepeciB на
ocHoBi таких принципiв:

1) обов'язковiсть iнформування працiвниками про ситуацii, що мають ознаки
конфлiкту iHTepeciB;

2) недопУщеннЯ виникнеНня конфЛiкту iHTepeciB;

3) iндивiдуальний пiдхiд при розглядi та оцiнюваннi кожного окремого випадку, Щомае ознаки конфлiкту iHTepeciB.

1,3, Працiвники лIкАрНI зобовоязанi не пiзнiше наступного робочого дшI з дня, коли
дiзналися чи повиннi були дiзнатися про наявнiсть у них p.urr"rro.o чи потенцiйного
к_онфлiкту iHTepeciB, письмово повiдомити про це свого беiпосереднъого керiвника та
Уповноваженого з антикорупцiйноТ дiяльностi, не вчиняти дiй та не приймати рiшеньв умовах реального _ 

конфлiкry iHTepeciB та вжити заходiв щодо вреryлюваннrI
реапьного або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.

1,4, У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiкту iHTepeciB у Генерального
директора лIкАрНI BiH письмово повiдомляе про це Уповноваженого з
аНТИКОРУПЦiЙНОi ДiЯЛЬНОСТi Та Керiвницттво КиiЪськоi обласноi радиодо повноваженьякоi належить звiльнення / iнiцiювання звiльнення з посади Генерального директора.

1,5' У разi виникнення реального або потенцiйного конфлiктУ iHTepeciB уУповноВаженогО з антикОрупцiйнОi дiяльностi BiH письмовО повiдомляе про цеГенерального директора ЛIКАРНI.

1,б,_ БезПосереднiй керiвник особи протягом двох робочих днiв пiсля отримання
ПОВiДОМЛеНIUI ПРО.НаЯВнiсть у пiдлеiлоi йому о.о6" реаJIьного чи потенцiйногоконфлiкту iHTepeciB приймае з урахуванням рекомендацiй Уповноваженого з
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разi

антикорупцiйноi дiяльностi рiшення про спосiб вреryлювання конфлiкту iHTepeciB, про
що повiдомляе працiвника.

1.7. Безпосереднiй керiвник, якому стало вiдомо про конфлiкт iHTepeciB у пiдлеглого
йому працiвника (у тому числi у самостiйного виявлення конфлiкту iHTepeciB,
наяВного у пiдлеглоi Йому особи, без здiЙснення нею вiдповiдного повiдомлення),
зобовОязаний iнформувати Уповноваженого з антикорупцiйноi дiяльностi та вжити
передбачених цiею Програмою заходiв для запобiгання та врегулювання конфлiкту
iHTepeciB.

1.8. Вреryлювання конфлiкту iHTepeciB здiйснюеться згiдно iз Законом Украiни <Про
запобiгання корупцii>>.

1.9. Типовими ситуацiями прояву конфлiкту iHTepeciB можуть бути:

1) yracTb У прийняттi або прийняття рiшення про укладення трудового договору,
ПРОСУВання по роботi, визначення умов оплати працi та застосування заходiв
матерiального заохочення, накладення стягнень стосовно своеi близькоi особи;

2) укладення вiд iMeHi ЛIКАРНI правочинiв iз близькими особами;

3) ylacTb особи, на яку поширюютъся вимоги цiеТ Програми,у прийняттi або прийняття
Рiтттgц"", яке може вплинути на отримання переваг iншим суб'ектом господарюваннrI,
над бiзнес-рiшеннями якого така особа або ii близька особа здiйснюютъ фактичний
КОнТРОль, У якiЙ така особа, iT близька особа е засновником, працiвником, отримують
або отримув€tли винагороду чи подарунки;

4) ПРИйняття або участь у прийняттi особою, на яку поширюються вимоги цiеi
ПРОГрами, рiшень щодо себе самоi, зокрема стосовно оплати працi, наданшI будь-якоТ
вигоди матерl€tльного чи нематерlаJIьного характеру, проведення
внутрiшнього/службового розслiдування.

2. Взаемодiя з дiловими партнерами

2.1. ЛIКАРНЯ[ прагне здiйснювати спiвпрацю з дiловими партнерами, якi здiйснюють
СВОЮ дiяльнiстъ законно та етично, взаемодiя з якими не несе корупцiйних ризикiв для
лIкАрнI.

2.2. ЛIКАРЕUI iнформуе дiлових партнерiв до встановлення дiлових вiдносин з ними
Про принципи та вимоги ЛIКАРНI у сферi запобiгання та протидii корупцii, якi
ПеРеДбаЧеНi цiею Програмою, iншими полiтиками, розробленими на iT виконання, в
тому числi про процедуру перевiрки дiлових партнерiв.

2.3. ЛIКАРНlI здiйснюе перевiрку потенцiйних дiлових партнерiв (ло дати укладення
ПРаВОЧИНiв) i наявних дiлових партнерiв (пiсля встановлення правовiдносин з ними).

2.4. Процедури перевiрки, перiодичнiсть здiйснення перевiрок та критерii вiдбору
ДiЛОвих партнерiв визначаються залежно вiд сфери та мiсця здiйснення дiяльностi,
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структуРи ЛIкАРНI, характеру та рiвня корупцiйних ризикiв, якi можуть виникнути увiдносинах iз дiловим партнером.

2.5. Перевiрка дiлових партнерiв ЛIКАРНI здiйснюетъся з метою:

1) перевiРки дiловОi репутаЦii дiловоГо партнеРа на преДмет толеРантностi до корупцii,а СаМе: ЧИ Мае ДiЛОВИЙ ПаРТНер репутацiю суб'екта, дiялънiЙь яког;;;;,;."на зкорупцiею (HaBiTb за вiдсутностi вiдповiдних судових рiшень), та чи не бУд. дiловийпартнеР виступаТи посередникоМ для передачi TpeTiM особам'(або д* оrр"ман"" вiдTpeTix осiб) неправомiрноi вигоди;

2) перевiрки наявностi у дiлового партнера антикорупцiйноI програми (або iншихполiтик антикорупцiйного спрямуванн"), стану iT (ix) фактичного виконання,готовностi (або вiдмови) дотримуватися принципiв 
"u ""йог ЛIКдРНI, а такожантикорупцiйного законодавства;

3) виявЛеннЯ можливих корупцiйних ризикiв у зв'язку з укладенням (виконанням)
правочину;

2,6,У разi наявностi обцрунтованих cyMHiBiB у дiловiй репутацii дiлового партнер8, ЩоМоЖе приЗВесТи До корУпцiйних риЗикiв для лIкАРнI, лtкдрt{я .*"rlluu за Ьобоюправо вiдмовити дiловому партнеру у встановленнi/продовженнi дiлових вiдносин з
урахуваНням вимОг законоДавства, зокрема ЗаконУ Украiни ооПро публiчнi закупiвлi''.

2,7, МатерiалИ перевiрКи дiловиХ партнерiв зберiгаються не менше нiж 5 poKiB.

2,8, ЩО договорiв (KoHTpaKTiB), якi ЛIКАрнlI укладае з дiловими партнерами, можутьвключатися антикорупцiйнi застереження. Метою антикорупцiйноiо ,ч.r.р.*ення еНаДаННЯ ЛIКАРНЕЮ ГаРаНТiй ДОТРИМаНня антикорупцiИногЬ законодавства, яке на неiпоширюетъся, та отримання аналогiчних гарантiй вiд дiлового партнера.

редакцii антикорупцiйних застереженъ розробляються Уповноваженим зантикорупцiйноi дiяльностi з урахуванням сфер дi"льностi ЛIкАРНI.

3. Полiтика та процедури дiловоi гостинностi. Подарунки

3,1, лIкАрнЯ з урахуваЕням вимог законодавства визначае загальну полiтику тапроцедури надання i приймання дiловоi гостинностi та подарункiв.

3,2, Генеральний директор, посадовi особи юридичноi особи публiчного права,працiвнИки, предСтавникИ лIкАрНI зобов'язанi утриму"чr""" вiд пропозицii дiловоiгостинностi, подарункiв офiцiйним особам, ik- близiким особам,] бu*rrr"inn абопотенцiйним дiловим партнерам, ik працiвникам або представникам, якщо така дiловагостиннiстъ' подарунки можутъ бути розцiненi "n 
Ъпо"у*й" або готовнiсть довчинення корупцiйного правопорушення, пов'язаного з дiялънiстю ЛIкдРНI.

3,3, 
"Щарування 

та отримання подарункiв, а також надання i приймання дiловоТгостинностi У межах установле""" ," пiдтримання дiлових вiдносин або для
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ДОСЯГНеННЯ iНШОi МеТИ ДiЯЛЬНОСТi ЛIКАРНI допускаетъся, якщо воно вiдповiдае
сукупностi таких критерiiЪ :

1) не мае на MeTi вплив на об'ективнiстъ будь-якого рiшення щодо укладенняправочинiв, надання чи отримання послуг, iнформацii, будь-яких iнших пЁр."u. дп"ЛIКАРШ;

2) не е прихованою неправомiрною вигодою (наприклад, для того, щоб одержати абопродовЖувати одержувати комерцiйнi замовлення або неналежну перевагу)i

з) вiдповiдае загальновизнаним уявленням про гостиннiсть (наприклад, подарунком еcyBeHipHa продукцiя);

4) не заборонено закоНодавствОм держави, в якiй вони надаютъс ята/абоприймаються;

5) BapTicTb не перевищуе меж, установлених законодавством;

6) не заборонено вiдповiдно до внутрiшнiх документiв органiзацii одержувача i неперевиЩуе встанОвленУ такими документами BapTicTb;

7) розголошення про подарунок, дiлову гостиннiстъ не створить ризику для дiловоi
репУтаЦii лкАРНI або того, хто одержав подарунок, дiло"у.Ь.r""нiсть;
8) подарунки, дiлова гостиннiсть е обrрунтованими, ненадмiрними i доречними вKoHTeKcTi встановлення/пiдтримання дiлоЙх вiдносин.

3,,а, не допускаетъся дарування та отримання подарункiв у виглядi грошових коштiв(готiвкових або безготiвкових), еквiвйенту грошових коштiв (подарунковi картки абоподарунковi ваучери).

4. Пiдтримка полiтичних партiй

4.1. лIкАрЕUI не здiйснюе пiдтримку полiтичних партiй.

5, Перевiрка пiд час укладення правочинiв про злиття або поглинання

5,| При плануваннi та вчиненнi правочинiв про злиття або поглинаншI лIкдрFUIздiйснюе перевiрку юридичноi особи - потенцiйного об'екта злиття або поглинання -з метою виявлення корупцiйних ризикiв, перевiрки мети та порядку виконання такогоправочину на вiдповiднiстъ антикорупцiйному законодавству та цiЙ Програмi.

5,2 Перевiрка здiйснюеться до вчинення правочину та пiсля його вчинення.

5,з, обсягИ перевiрКи визнаЧаютьсЯ лIкАрНЕЮ залежно вiд характеру та рiвнякорупцiйних ризикiво якi можуть виникнути у зв'язку iз вчиненням правочину щодоконкретного об'екта злиття або поглинання.

5,4, .ЩО проведення перевiрки з€tлучаеться Уповноважений з антикорупцiйноi
дiяльностi та можуть залrIатися iншi посадовi особи лIкАрнI.
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5.5. Що вчинення правочину перевiрка включае:

1) вивчення icTopii та дiяльностi об'екта злиття або поглинання;

2) дослiдження основних елементiв системи запобiгання та протидii корупцiТ
(антикорупцiйноi програми тощо, системи управлiння корупцiйними ризиками)
об'екта злиття або поглинання;

3) виявлення випадкiв корупцii, до яких може бути причетний об'ект ,злиття або
поглинання (вiдомостеЙ про розслiдування, якi здiйснюються / судовi провадження);

4) перевiрки HEuIBHocTi дiючих санкцiй, застосованих до об'екта злиття або поглинання;

5.6. Генеральний директор ЛIКАРНI враховуе результати перевiрки при прийняттi
остаточного рiшення про вчинення правочину.

5.7. Пiсля вчинення правочину перевiрка включае:

1) виявлення невiдповiдностей у системi антикорупцiйних заходiв об'екта злиття або
поглинання;

2) визначення кориryвальних заходiв для приведення системи антикорупцiйних
заходiв у вiдповiднiсть iз вимогами антикорупцiЙного законодавства.

5.8 Якщо пiд час здiйснення антикорупцiйноi перевiрки виlIвляються факти корупцii,
ЛIKAPIUI вживае заходiв до iх припинення, iнформування в установленому порядку
спецiально уповноважених суб'ектiв у сферi протидii корупцii та недопущеннrI
подiбних практик у майбутньому.

6. Перевiрка кандидатiв на посади

6.1. ЛIKAPHII з метою реалiзацii цiеi Програми в рамках процедур добору персоналу
ЗдiЙСнюе перевiрки кандидатiв на посади, якi вiдносяться до посадових осiб юридичноi
особи публiчного права, що вразливi до корупцiйних ризикiв.

6.2. Перевiрка кандидатiв на посади проводиться з метою:

1) встановити, чи не викликае укладення трудового договору з кандидатом корупцiйнi
ризики для ЛIКАРНI;

2) ВСТанОВити, чи не призведе укJIадення трудового договору з кандидатом до
порушення антикорупцiйного законодавства;

З) ПеРеконатися у тому, що кандидат зобов'язуеться дотримуватися вимог цiеi
Програми.

б.3. РiШеншI про укладення трудового договору приймаеться з урахуванням вимог
антикорупцiйного законодавства.

(у



_6,4, 
Перевiрки кандидатiв на посади, що вразливi до корупцiйних ризикiв, здiйснюе

Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi.

6,5, Порядок здiйснення перевiрки кандидатiв на посади та перелiк посад, що вразливi
до корупцiйних ризикiв, визначае ЛIКАРНrI.

6,6, Матерiали перевiрки кандидатiв на посади, що вразливi до корупцiйних ризикiв,зберiгаютъся в особових справах протягом всього .rрь*у ik зберiгання.

VII. Повiдомлення, ix перевiрка та вiдповiдальнiсть

1. Повiдомлення про мояtливi факти корупцiйнихд, ддvDtлvr'l.'IЕпtl)| rrPu vruiЦtJrиBr (ракТи корупцlйних або пов'язаних з корупцiсю
ПРаВОПОРУШеНЬ, iНШИХ ПОРУШеНЬ ЗаКОнУ Украihи "Про запобiга"r, ,.оруrrцiро

або пов'язаних

1,1' лIкАрнЯ створюе сприятливi умовИ длЯ викривачiВ та формуе повагу довикривачiв як частину дiловоi культури лIкАрнI

L2, лIкАрIfi забезпечуе викривачаМ умови для здiйснення повiдомлення проможливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших
порушеНь Закону Украiни 'оПро запобiгання корупцii;' (далi - ПЬвiдомо.нн") йп"rоr,
1) обов'язкового створення та забезпечення функцiонування каналiво через якi особаможе здiйснити Повiдомлення, гарантовано зберiгйчи свою aHoHiMHicTb (далi -Канали повiдомлень);

2) визначення вiдповiдно до Закону Украiни "Про запобiгання корупцiiПО внутрiшнiх
процедур i механiзмiв прийняття та розгляду ПЪвiдомлень, п.р.ф*, ,u ,*Ёжного
реагування на них;

3) надання методичноi допомоги та консультацiй щодо здiйснення Повiдомлення
потенцiйним викривачам;

4) дотримання прав та гарантiй захисту викривачiв.

1,3, Викривачi самостiйно визначаютъ, якi Канали повiдомлень використовувати дляздlиснення I Iовtдомлення.

1,4, Викривачам гарантуеться конфiденцiйнiсть в порядку та на умовах, визначених
Законом Украiни "Про запобiгання корупцii''. 

L | 1 J

1,5, особа може здiйснити Повiдомлення без зазначення авторства (aHoHiMHo).

1,6, Iнформацiя про Канали повiдомлень доводитъся до вiдома ycix працiвникiв, в томучислi пiд час прийняття на роботу, розмiщуеться на вебсайтi ЛIкАрнI.

L7, ПоВiдомленнЯ повиннО мiстити фактичнi данi, що пiдтверджуютъ можливевчинення корупцiйного або повоязаного з корупцiсю правопорушення, iншогопорушення Закону УкраiЪи "Про запобiган"" оору.rцii", якi rЪ*уr" Ьуr"перевiренi.
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1.8. AHoHiMHe Повiдомлення пiдлягае розгляду, якщо наведена у ньому iнформацiя
стосуетьСя конкретноi особи, мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

2. Права та гарантii захисту викривача

2.1. Викривання е почесним правом кожного працiвника JПKAPHI.

2.2. Викривач мае права та гарантii захисту, передбаченi статтями 53 3 - 53 8 Закону
Украiни "Про запобiгання корупцii", зокрема:

1) подавати док€lзи на пiдтвердження свого Повiдомлення;

2) отримувати пiдтвердження прийняття i реестрацii Повiдомленнrl;

3) на конфiденцiйнiсть;

5) на звiльнення вiд юридичноi вiдповiда-гrъностi за здiйснення Повiдомлення,
поширення зЕвначеноi У Повiдомленнi iнформацii, незважаючи на можливе порушеннrI
такиМ Повiдомленням своiх трудових, цивiльних чи iнших обов'язкiв або зобов'rзань;

6) на звiльнення вiд цивiльно-правовоi вiдповiдальностi за майнову таlабо моральну
шкоду, завдану внаслiдок здiйснення Повiдомлення, KpiM випадку здiйсненr" .uЪiдоrЬ
неправдивого повiдомлення.

].3. ПраВа викриВача винИкаютЪ з моменТу здiйсНення ПовiдомленIUI, яке мiститъ
фактичнi данi, що пiдтверджуютъ можливе вчинення корупцiйного або пов'язаного з
корупцlею правопорушення, iншого порушення Закону Украiъи 'опро запобiгання
корупцiГ', якi можуть бути перевiренi.

2.4. Викривачу забезпечуються гарантii захисту його прав у порядку та на умовах,встановлених у Законi УкраiЪи "Про запобiгання корупцii''.

2.5. Заборонено розкривати iнформацiю про особу викривача, його близьких осiб або
iншi даНi, якi можутЬ iдентифiкувати особу 

""кр"ва"а, 
його близьких осiб, TpeTiM

особам, якi не залучаюТься до розгляду, перевiрк и та/ або розслiдування повiдомлених
ним фактiв, а також особам, дiй або бездiяльностi яких .rо.у.r"ся повiдомленi ним
факти, KpiM випадкiв, установлених законом.

2.6. .щоступ до iнформацiт про викривачiв мае лише Генералъний директор,
УповноВажений_ з антикОрупцiйнОТ дiяльностi та визначенi нийи працiвникr, 

"niзадiянi в процесi прийняття та розглядУ Повiдомлень в лIкАрнI.

2,7. У разi витокУ конфiденцiйноi iнформацii про викривача Уповноважений з
антикорупцiйноiдiяльностi, Генералъний директор лtкдрй за заявою такот особи або
за власною iнiцiативою повинен невiдкладно вжити Bcix заходiв для уникнення
HacTaHHrI негативних наслiдкiв для викривача, пов'язаних з таким розголошенням.



2.8. ЛIКАРНrI Забороняе з€tлякування, приниження чи переслiдування викривачiв,
застосування дО них iншИх негатиВних захоДiв впливУ (вiдмови у прийняттi на роботу;
звiльненнЯ чИ примушення до звiльнення; притягнення до дисциплiнарноi
вiдповiдалrьностi; iнших заходiв, в тому числi формально правомiрних рiшень i дiй, якi
носять вибiрковий характер, зокрема, не застосовуються до iнших працiвникiв у
подiбних ситуацiях таlабо не застосовув€tпися до працiвника у подiбних сиryацiях
ранiше) або погрози у застосуваннi таких заходiв впливу.

2.9. Викривач не може бутизвiльнений чи примушений до звiлънення, притягнутий до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi, пiдданий iншим негативним заходам впливу або
загрозi таких заходiв впливу у зв'язку з Повiдомпенням.

2.10. Права та гарантii захисту викривачiв поширюються на близьких осiб викривача.

3. Повiдомлення про можливi факти порушень цiеi Програми

3. 1. Працiвники лIкАрнI, лiкарi-iнтерни, якi проходятъ стажування в лIкдрнI,
представники, а також дiловi партнери лIкАрНI можуть повiдомити про виявленi
ознаки порушень цiеi Програми, факти пiдбурення працiвникiв лIкАрНI до вчинення
корупцlИних аOО пов,язаНих 1З корупцlею поруШень, iнших порушень Закону Украiни
"Про запобiгання корупцiг' безпосередньо Генеральному директору лIкдрнI,
корупц1

уповноваженому з антиколрупцiйноi дiяльностi, або шляхом направлення

kоkl@лlс.пеt та на спецiальну епектронну скриньку - anticor. koki@gmai 1. "соm.

3.2. Порядокрозглядутаких повiдомленъ, взаемодiiiз заявником, гарантiiзабезпечення
конфiденцiйностi iнформацiт про заявника та захисту його прав визначаютъся
внутрiшнiм документом.

4. Проведення внутрiшнiх розслiдувань

4.1. У разi надходження Повiдомлення або виявлення ознак вчиненнjI посадовою
особою юридичноI особи публiчного права або працiвником лIкдрнI корупцiйного
чи пов'язаного з корупцiею правопорушення, iншого порушення Закону Украiни ''Про
запобiгання корупцii" або цiеI Програми Уповноважений з антикорупцйноi дiяльностi
здiйснюе пошередню перевiрку отриманоi (виявленоi) iнформацii вiдповiдно до вимог
закону Украiни'опро запобiгання корупцii"' та внутрiшнiх документiв лIкдрнI.

4.2.у разi надходження Повiдомлення або виявлення ознак вчинення Уповноваженимз антиКорупцiйноi дiяльностi корупцiЙногО чИ пов'язаного з .корупцiею
правопорушення, iншого порушення Закону УкраiЪи "Про запобiганrп" *ору.rцiТ" або
цiеi Програми попереднrI перевiрка Takoi iнформацii Ъдiйснюеться вiдпьвiдно до
внутрiшнiх документiв ЛIКАРНI.

4.3. За резулътатами попередньоi перевiрки приймаеться таке (TaKi) рiшення:

1) вжити заходiв щодо припинення виявленого порушення;
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2) призначити проведення внутрiшнього
викJIадених у Повiдомленнi (виявлених)
з'ясування ik достовiрностi;

розслiдування у разi пiдтвердження
фактiв або необхiдностi под€Lльшого

3) у разi виrIвлення ознак корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушеншI
негайно, протягом 24 годин, письмово повiдомити про його вчинення спецiально
уповноважений суб'ект у сферi протидii корупцii;

4) закрити провадження у разi непiдтвердження викладених у Повiдомленнi
(виявпених) фактiв.

4.5. Метою Внутрiшнього розслiдування е перевiрка фактичних даних про можливе
ВчиНення корупцiйного чи повОязаного з корупцiею правопорушення, iншого
порушення Закону Украiни ООПро запобiгання корупцiГ' або цiеi Програми.

4.6. Внутрiшне розслiдування проводить комiсiя.

4.7. Що скJIаду KoMicii обов'язково вкJIючаеться Уповноважений з антикорупцiйноi
дiяльностi, за винятком випадкiв, коли розслiдування призначаеться за наслiдками
ВИЯВЛеННЯ фактiв Чи отримання iнформацii про вчинення Уповноваженим
КОРУПЦiЙнОГо або пов'язаного з корупцiею правопорушенIuI, iншого порушення
Закону Украiни "Про запобiгання корупцii" або цiеi Програми.

4.8. Посадовi особи юридичноi особи публiчного права, та працiвники ЛIКАРНI,
НеЗаЛеЖНО Вiд ЗаЙманоi посади, зобов'язанi сприяти проведенню внутрiшнього
РОЗСлiдУваннrl, а також надавати необхiднi наявнi документи та матерiали.

4.9. Посадова особа юридичноi особи публiчного права або працiвник ЛIKAPHI, щодо
якого проводиться внутрiшне розслiдуванIUI, може бути тимчасово вiдсторонений вiд'/
роботи (за наявностi пiдстав, передбачених законодавством).

4.10. За результатами внутрiшнього розслiдування приймаетъся таке (TaKi) рiшення:

1) вжити заходiв щодо припинення виявленого порушення;

2) застосувати дисциплiнарне стягнення до винних осiб;

3) ВИЗНачити способи усунення причин та умов вчинення порушення, спричинених
ним наспiдкiв' здiйснити заходи щодо запобiгання таким порушенням У майбутнъому;

4) здiйснити заходи щодо вiдновлення прав i законних iHTepeciB осiб та вiдшкодування
збиткiв, шкоди, завданоi фiзичним та юридичним особам внаслiдок допущених
порушень;

5) передати матерiали до органу досудового розслiдування у разi встановлення ознак
кримiнального правопорушення або до iнших органiв, уповноважених реагувати на
виявленi правопорушення.
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11, Строк проведення внутрiшнього розслiдування не повинен перевищувати З0(тридцять) календарних днiв з дня завершення попередньоi перевiрки. Якщо узазначений строк перевiрити повiдомлену (виявлену) iнформацiю неможливо,
Генералъний директор продовжуе строк внутрiшнього розслiдування до 45 днiв.

12. Порядок проведення внутрiшнiх розслiдувань визначае лIкАрFUI.

13, Уповноважений з антикорупцiйноiдiяльностi мае доступ до матерiалiв проведенихвнутрiшнiх розслiдувань, якi зберiгаються не менше нiж S-poKiB.

5. .щисциплiнарна вiдповiдальнiсть за порушення цiеi Програми

5,1, За порушення положень цiеi Програми до працiвникiв ЛIКАРНI застосовуютьсязаходи дисциплiнарноi вiдповiдалъностi згiдно з законодавством, ]npu""nuш
внутрiшнього трудового розпорядку лIкАрНI, положеннями трудових договорiв.

5,2, Вiллiл кацрiв лIкАрНI надсилае до Нацiон€LJIьного агентства з питанъ запобiганнякорупцii завiрену паперову копiю нак€ву Генералъного директора про накладення
дисциплiнарного стягненнrI та iнформацiЙну картку до розпорядчого документа пронакладеНня (cKacyBaHIUI розпорядчого документа про накJIадення) дисциплiнарногостягнення на особу за вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiеюправопорушень з метою внесення вiдомостей про накJIадення д"aц"rrпirпuрногостягнення за вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiею правопорушення доединого державного реестру осiб, якi вчинили корупцiИнi або пов'язанi з корупцiеюправопорушення.

5,3, Генеральний директор забезпечуе вжиття заходiв за вчинення корупцiйного абопов'язаного з корупцiею правопорушення.

vпI. Нагляд, контроль, внесення змiн до цiеi Програми

1. Нагляд i контроль

1,1, Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi здiйснюе нагляд i постiйнийконтроль за дотриманням цiеi Про|рами посадовими особами юридичноi особипублiчного права та працiвниками ЛIКАРНI.

|.2. Нагляд i контролъ за дотриманням цiеi
антикорупцiйноi дiяльностi здiйснюе lrlпяхом :

1) розгпялу i реагування на Повiдомлення;

2 здiйснення перевiрок дiялъностi працiвникiв лIкАрнI щодо виконання
rrро|рами;

3) проведення перевiрок органiзацiйно-розпорядчих документiв, правочинiв, iнших
документiв ЛIкАрш, передбачених цiеюпрофurо., а також ik проектiв на наявнiстькорупцiйних ризикiв;

Програми Уповноважений з

цiеi
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4) здiйснення перiодичного монiторингу виконання цiеi Програми.

1.3. Якщо пiд час здiйснення нагляду або контролю за дотриманням цiеi Програми
УповноВажениЙ з антикорупцiйноТ дiяльностi виявить ознаки вчинення корупцiйного
або пов'язаного з корупцiею правопорушення, BiH iнiцiюе перед Генеральним
директором проведення внутрiшнъого розслiдування у порядку, передбаченому цiею
Програмою та внутрiшнiми документами лIкАрШ

lr4. Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi готуе звiт за результатамимонiторингу виконання цiеi Програми (далi - Звiт). .що такого Звiту прф"пrеться
щорiчна оцiнка резулътатiв впровадження заходiво передбачених цiею Програмою.

1.5. Звiт повинен вкJIючати iнформацiю щодо:

1) стану виконання заходiв, визначених цiею Програмою;

2) результатiв впровадження заходiв, визначених цiею Програмою;

3) виrIвлених порушень вимог Закону Украiни "Про запобiгання корупцii'', цiеi
програми, заходiв, вжитих для усунення таких порушенъ та запобiгання ix вчиненню
у майбутнъому;

4) кiлькОстi проведених перевiрок, внутрiшнiх розслiдувань, ik результатiв;

5) фактiв порушення гарантiй незалежностi Уповноваженого з антикорупцiйноi
дiяльностi;

7) проведених навчЕLльних заходiв з питанъ запобiгання та виrIвлення

8) спiвпрацi з викривачами;

9) нововиявлених корупцiйних ризикiв;

10) пропозицiй i рекомендацiй.

корупцii;

1.6. Звiт може мiстити iншу iнформацiю, що стосуеться реалiзацii цiеi Програми.

2. Внесення змiц до цiеi Програми

2,1, Генералъний директор забезпечуе органiзацiю механiзмiв зворотного зв'язку та
Ц-i внутрiшНi процеСи, спряМованi HJ пiдтримку та постiйне вдосконалення цiеiПрограми.

2.2.IJfl Програма переглядаеться у таких випадках: , .1,./



1) за результатами:

оцiнювання корупцiйних ризикiв у дiяльностi ЛIКАРНI;

здiйсненнЯ наглядУ i контролЮ за дотрИманням цiеi
результатiв впровадження передбачених нею заходiв;

2) у разi внесення до законодавства, в тому числi
впливають на дiялънiстъ ЛIКАРНI;

3) у разi закiнчення TepMiHy дii Програми.

2,3, Iнiцiатором внесення змiн до цiеi Програми може бути Уповноважений зантикорупцiйноi дiялъностi, а також Генерало"Й директор, .rобчдо"i особи юридичноiособи публiчного права та працiвники лlkдрш.

цiеТ Програми подulютъся Уповноваженому з
вивчае, систематизуе, узаг€шънюе та надае

I. В. ещенко

А. М. Турчин

Програми, а також оцiнки

антикорупцiйного, змiн, якi

2.4. Пропозицii щодо внесення змiн до
анитикорупцiйноi дiяльностi, який ik
Генеральному директору.

2,5, Генералъний директор, отримавши вiд УповноважеЕого з антикорупцiйноi
дiяльностi узагалъненшI пропозицiй щодо внесення змiн до цiеТ Програм", i"iцi..проведення ik вiдкритого обговорення працiвниками лIкАрнI.

2,6, Змiни до цiеi Програми не можутъ встановлювати стандарти та вимоги нижчi, нiжПеРеДбаЧеНi ЗаКОНОМ УкраiЪи "Про запобiгання 
'пiрупцii,, 

та типовоюантикорупцiйною програмою юридиr"оi особи, затвердженою накЕвом Нацiонального
агентства з питань запобiгання корупцii.

уповноважений
з антикорупцiйноi дiялъностi В. Воробей

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник генерапьного директора С. А. Бойчунь

Заступник генерzшьного директора
з економiчних питань

Медичний директор

Заступник медичного директора

Заступник медичного директора

Заступник медичного директора
з медсестринства

Начальник вiддiлу кадрiв

>L I
фjм, Кончакiвська

Ю. I. Марухно

о. В. Рiполовська

В. А. Тамко


