
 
 

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

від “____” _______ 20__ р. Київ № ______________ 

 

 

Щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком 

в Національній службі здоров’я України 

 

З метою організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в 

Національній службі здоров’я України, на підставі статей 56-58 Закону України 

«Про запобігання корупції», Порядку проведення спеціальної перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, пункту 9, підпункту 

27 пункту 11 Положення про Національну службу здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року 

№ 1101 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити Департамент управління персоналом відповідальним за 

забезпечення організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що 

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком в НСЗУ. 

2. Департаменту управління персоналом: 

1) забезпечити надсилання запитів про перевірку відомостей щодо 

претендента  до відповідних державних органів відповідно до Порядку 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2015 року № 171; 

2) готувати на підставі одержаної інформації довідку про результати 

спеціальної перевірки, яка підписується директором Департаменту управління 

персоналом або особою, яка виконує його обов’язки у разі відсутності; 
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3) надавати на ознайомлення Відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції довідки про результати спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним 

ризиком; 

4) забезпечити зберігання довідки про результати спеціальної перевірки та 

документів, поданих претендентом на посаду, в особовій справі (у разі 

призначення на посаду). 

3. Департаменту комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на 

офіційному вебсайті НСЗУ. 

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Національної служби 

здоров’я України від 14 червня 2019 року № 193 «Про затвердження Порядку 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в 

Національній службі здоров’я України». 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Т.в.о. Голови               Андрій ВІЛЕНСЬКИЙ 


