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Про внесення змін до А нтикорупційної
програми
Ф онду
соціального
страхування У країни на 2018 рік

Відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» та «Про запобігання корупції» та керуючись пунктом
5.2.11 Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування
України (далі - Фонд), з метою врахування пропозицій, висловлених
Національним агентством
з питань запобігання корупції, у рішенні
Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.05.2018 № 945
«Про погодження антикорупційної програми Фонду соціального страхування
України на 2018 рік»,
Н АКАЗУЮ :

1.
Унести до Антикорупційної програми Ф онду соціального страхування
України на 2018 рік, затвердженої наказом виконавчої дирекції Фонду від
11.04.2018 № 180-од, такі зміни:

1.1.
Абзац 15 розділу І «Засади загальної відомчої політики щодо
запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання
антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми» викласти в
такій редакції:
«З цією метою планується забезпечити реалізацію таких заходів:
1) проведення серед посадових осіб та працівників Фонду організаційної
та р о з’ясню вальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому
числі ш ляхом створення та підтримки на веб-сайті Фонду розділу «Запобігання
корупції», що сприятиме підвищенню рівня знань антикорупційного
законодавства;
2) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення,
здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних
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правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб та працівників Фонду, що
дозволить знизити рівень корупційних ризиків;
3) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства,
у тому числі ш ляхом опрацювання уповноваженим підрозділом з питань
запобігання та виявлення корупції виконавчої дирекції Фонду проектів
постанов правління Ф онду та наказів виконавчої дирекції Фонду щодо
наявності
корупційних
ризиків
та
відповідності
антикорупційному
законодавству, що дозволить мінімізувати коругіційні ризики у діяльності
Фонду;
4) впровадження внутрішніх стандартів етичної поведінки працівників
виконавчої дирекції Фонду, її робочих органів та їх відділень, з механізмами
попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також
обмежень та правил щ одо одержання подарунків, переваг, пільг тощо, що
сприятиме посиленню авторитету та довіри громадян до Фонду та визначить
моральні та професійно-етичні принципи поведінки працівників Фонду під час
виконання ними своїх службових повноважень;
5) здійснення контролю за дотриманням працівниками Фонду, під час
виконання покладених на них функцій та завдань, загальноетичних норм
поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та
підлеглими, що сприятиме посиленню авторитету та довіри громадян до
Фонду;
6) проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо
притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних або
п о в’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки
спеціально уповноваж ених су б ’єктів у сфері протидії корупції, що дозволить
усунути корупційні правопоруш ення та ризики;
7) виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій та
завдань у виконавчій дирекції Фонду, її робочих органах та їх відділеннях та
здійснення оцінки щодо наявності коругщійної складової, що дозволить
мінімізувати корупційні ризики;
8) забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно
повідомляють про можливі факти корупційних або п о в’язаних з корупцією
правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних
правопорушень, що сприятиме належному функціонуванню механізму
здійснення повідомлень про корупцію та захисту осіб, які надають допомогу в
запобіганні і протидії корупції;
9) мінімізація безпосередніх контактів застрахованих осіб та працівників
Фонду при наданні їм матеріального забезпечення, страхових виплат та
соціальних послуг та запровадження можливості отримати та/або подати
документи в електронному вигляді з використанням інформаційних систем
Фонду, що дозволить знизити потенційні корупційні ризики;
10) інформування директора виконавчої дирекції Фонду про випадки
вчинення корупційних правопорушень у Фонді дозволить вжити заходів щодо
усунення корупційних правопорушень та ризиків;
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11) забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання
принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на
офіційному веб-сайті Фонду суспільно важливої інформації з питань діяльності,
що сприятиме посиленню громадського контролю за діяльністю Фонду;
12) інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.».
1.2. У розділі IV «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та
періодичного перегляду програми»:
1.2.1. В абзаці перш ому слова «М оніторинг стану» замінити словами
«Щ оквартальний моніторинг стану».
1.2.2. Абзац шостий доповнити пунктом
5 такого змісту: «5)
затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації у
терміни, визначені чиним законодавством.».
1.2.3. В абзаці сьомому слова «та зміни до неї» виключити.
1.3. Розділ V «Інші спрямовані на запобігання корупційним та п о в’язаним
з корупцією правопоруш енням заходи» після абзацу четвертого доповнити
двома новими абзацами такого змісту:
«З метою підвищ ення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і
протидії корупції виконавчою дирекцією Фонду наказом від 20.03.2018 № 152од затверджено П орядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до
виконавчої дирекції Фонду.
В ищ езазначений Порядок визначає послідовність дій посадових осіб
виконавчої дирекції Ф онду та її робочих органів при отриманні, реєстрації,
розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання
корупції», що надходять через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт
Фонду, електронну пош ту сектору, іншими засобами поштового з в ’язку та на
особистому прийомі громадян.».
1.4. Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у
діяльності Фонду соціального страхування України викласти в новій редакції,
що додається.
2. Сектору з питань запобігання корупції (Зеленьов В.В.) направити
завірену копію цього наказу Національному агентству з питань запобігання
корупції.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора
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Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Неврегульованість порядку
здійснення електронного
документообігу у виконавчій
дирекції Ф онду

Н евизначеність порядку
ведення нормативно-правової
роботи у виконавчій дирекції
Ф онду в частині визначення
повноважень та
відповідальності виконавців
Н евизначеність порядку
ведення претензійної та
позовної роботи у виконавчій
дирекції Ф онду в частині
визначення повноважень та
відповідальності виконавців
Невизначеність порядку
ведення роботи, пов'язан ої з
укладенням договорів
(контрактів) у виконавчій
дирекції Ф онду в частині
визначення повноважень та
відповідальності виконавців

Строк
виконання
О соба (особи),
Ресурси для
відповідальна (і) заходів щодо
Заходи щодо усунення
впровадження
О чікувані результати
за виконання
усунення
корупційного ризику
заходів
корупційного
заходу
ризику
Д епарт ам ент організаційного т а докум ент ального забезпечення
Зменш ення ймовірності
С окиран В.А.
листопад
Не потребує
середня
1. Розробити та затвердити Порядок
виникнення корупційного
виділення
здійснення електронного
правопоруш ення,
додаткових
документообігу у виконавчій дирекції
удосконалення
контролю за
ресурсів
Фонду
проходж енням документів
грудень
Я хим ович Р.П.
2. Проведення навчання по роботі з
програмним забезпеченням щодо
електронного документообігу у
виконавчій дирекції Фонду
Ю ридичний департ ам ент
Зменш ення корупційних
липень
Не потребує
Розробити та затвердити Порядок С еліванов Г.В.
низька
ризиків під час проведення
виділення
ведення нормативно-правової роботи
додаткових
норм ативно-правової роботи у
виконавчій дирекції Фонду
ресурсів

П ріорите
тність
коруицій
ного
ризику

низька

Розробити та затвердити Порядок
ведення претензійної та позовної
роботи

С еліванов Г.В.

липень

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зменш ення корупційних
ризиків під час ведення
претензійної та позовної
роботи у виконавчій дирекції
Ф онду

низька

Розробити та затвердити Порядок
ведення договірної роботи

С еліванов Г.В.

липень

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Зменш ення корупційних
ризиків під час ведення роботи,
пов’язаної з укладенням
договорів (контрактів)
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Відсутність порядку
проведення конкурсного
відбору на заміщ ення посад
заступників директора
виконавчої дирекції Ф онду
В ідсутність чітко визначеної
процедури конкурсного
відбору на посади керівників
робочих органів, їх
заступників, керівників
структурних підрозділів
робочих органів та їх
відділень, працівників робочих
органів та їх відділень

висока

висока

середня
Н еузгодженість Порядку
призначення, перерахування та
проведення страхових виплат і
Закону У країни «Про
загальнообов’язкове держ авне
соціальне страхування»

Управління по робот і з персопалом
Розробити проект П орядку
М арченко Р.Л.
конкурсного відбору та винести на
розгляд правління Ф онду

Розробити проект Порядку
конкурсного відбору та винести на
розгляд правління Ф онду

М арченко Р.Л.

грудень

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

грудень

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Д епарт ам ент ст рахових виплат т а м ат еріального забезпечення
Не потребує
Зарубіна С.А.
травень
Розробити новий проект Порядку
виділення
призначення, перерахування та
додаткових
проведення страхових виплат та
ресурсів
винести на розгляд правління Фонду

Реалізація зазначених заходів
дозволить знизити потенційні
корупційні ризики та
дозволить врегулю вати
відповідну процедуру
Реалізація зазначених заходів
дозволить знизити потенційні
корупційні ризики та
дозволить врегулю вати
відповідну процедуру

Усунення мож ливості
різночитання норм Закону та
Порядку і усунення
корупційних ризиків

Н еврегульованість Положення середня
про комісію (уповноваж еного)
із соціального страхування
підприємства, установи,
організації щодо можливості
виділення комісією путівок на
санаторно-курортне лікування,
дитячих новорічних
подарунків

Розробити новий проект Положення
про комісію (уповноваж еного) із
соціального страхування
підприємства, установи, організації та
винести на розгляд правління Фонду

Зарубіна С.А.

травень

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Усунення можливості
різночитання норм Закону та
Порядку і усунення
корупційних ризиків

середня

Розробити проект Порядку списання
Ф ондом соціального страхування
України безнадійної дебіторської
заборгованості зі сплати страхових
коштів та винести на розгляд
правління Ф онду

Зеленська Н.Ю .

липень

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Дозволить врегулю вати
порядок списання Ф ондом
безнадійної дебіторської
заборгованості зі сплати
страхових коштів та знизити
потенційні корупційні ризики

Відсутній порядок списання
Ф ондом безнадійної
дебіторської заборгованості
зі сплати страхових коштів

з
Відсутній порядок списання
кредиторської
заборгованості Ф онду

середня

Отримання та опрацю вання у
«ручному реж имі» заяв
потерпілих щ одо взяття на
облік для забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням

Висока

О тримання та опрацю вання
звітів щодо забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням ,планування
обсягів витрат на цю мету у
«ручному режимі»

Висока

Неврегульованість питання
встановлених граничних цін на
технічні та інші засоби
реабілітації

Висока

Відсутність чітко визначених
термінів надання
роботодавцем повідомлення
про нещасний випадок у разі,
коли нещасний випадок стався
1 на віддаленій території, або
ірозслідування проводилось по

низька

липень
Розробити проект Порядку списання Зеленська Н.Ю.
кредиторської заборгованості Ф онду
соціального страхування У країни,
строк позовної давності якої минув та
винести на розгляд правління Ф онду
Д епарт ам ент м еди ч н и х т а соціальних послуг
грудень
Пухка О.В.,
Впровадження єдиної інформаційноЯхимович Р.П.
аналітичної системи планування та
обліку під час забезпечення
санаторно-курортним лікуванням
потерпілих, зокрема, шляхом
підготовки технічного завдання на
розробку підсистеми планування та
обліку під час забезпечення
санаторно-курортного лікування
потерпілих
грудень
Пухка О.В.,
Впровадження єдиної інформаційноаналітичної системи обліку та
Яхимович Р.П.
звітності під час забезпечення
санаторно-курортним лікуванням
потерпілих, зокрема, шляхом
підготовки технічного завдання на
розробку підсистеми звітності під час
забезпечення санаторно-курортного
лікування потерпілих
Пухка О.В.
листопад
Розробити проект Положення про
забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації потерпілих
унаслідок нещасного випадку на
виробництві та професійного
захворювання та винести на розгляд
правління Фонду
Управління проф ілакт ики ст рахових випадків
листопад
Підготовка пропозицій щодо внесення Таровик С.В.
змін до Порядку проведення
розслідування та ведення обліку
нещ асних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30.11.201 1 №

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Д озволить врегулю вати
порядок списання Ф ондом
кредиторської заборгованості
Ф онду та знизити потенційні
корупційні ризики

В межах
коштів,
передбачених
бю джетом
Ф онду на
зазначені цілі

Виконання заходу дозволить
о б ’єктивно та незаангажовано
здійсню вати облік потерпілих,
планувати річну потребу у
санаторно-курортному
лікуванні т а знизити рівень
корупційних ризиків

В межах
коштів,
передбачених
бю джетом
Ф онду на
зазначені цілі

Виконання заходу дозволить
о б ’єктивно та незаангажовано
формувати звітність
забезпечених санаторнокурортним лікуванням
потерпілих, планувати поточні
обсяги витрат на оплату
наданих послуг та знизити
рівень корупційних ризиків
Прийняття Положення
дозволить врегулю вати
процедуру забезпечення
технічними та іншими
засобами реабілітації
потерпілих та знизити рівень
корупційних ризиків

Не потребує
додаткових
ресурсів

Не п отреб ує
виділення
д о д атко в и х
ресурсів

Внесення відповідних змін до
П орядку знизить рівень
корупційних ризиків

4
1232, в частині визначення чітких
термінів надання роботодавцем
повідомлення про нещасні випадки
Н еврегульованість механізму середня Підготовка пропозицій щодо внесення
змін до Порядку проведення
проведення розслідування
розслідування та ведення обліку
нещ асних випадків, що
нещасних випадків, професійних
стались з особами, які
захворю вань і аварій на виробництві,
працю ю ть на умовах цивільнозатвердженого постановою Кабінету
правового договору;
М іністрів України від 30.11.2011 №
фізичними особами1232, в частині визначення механізму
підприємцями; особами, які
проведення розслідування нещасних
провадять незалеж ну
випадків
професійну діяльність;
членами фермерського
господарства
Управління
Розробити та затвердити зміни до
низька
Н едостатній моніторинг
Рекомендацій щодо організації
відповідними служ бами Фонду
закупівель товарів, робіт і послуг у
цінових показників на товари
виконавчій дирекції Ф онду
(роботи, послуги) при
соціального страхування України,
підготовці річних планів
затверджених наказом виконавчої
закупівель та поданні
дирекції Фонду від 07.09.2017 № 10, в
тендерної докум ентації для
частині моніторингу цін на
проведення процедури
аналогічні товари, роботи та послуги
публ іч 11их закуп івел ь
з метою визначення обґрунтованості
очікуваної вартості предмета
закупівлі
Розробити
проект
Порядку управління
низька
Н еврегульованість порядку
майном Фонду та винести на розгляд
управління майном Фонду
правління Фонду
заяві потерпілого

Т аровик С.В.

справам и
Баргащ ук О.І.
С миковський
В.П.

листопад

Не п о тр еб у є
вид ілен ня
д о д атк о в и х
ресурсів

Внесення відповідних змін до
П орядку знизить рівень
корупційних ризиків

травень

Не
потребую ть
виділення
додаткових
ресурсів

Реалізація зазначених заходів
знизить рівень корупційних
ризиків при проведенні
публічних закупівель

Реалізація зазначених заходів
Не
знизить рівень корупційних
потребую ть
ризиків
виділення
додаткових
ресурсів
Д епарт ам ен т ф інансово-економ ічної діяльност і, бухгалт ерського обліку т а консолідованої звіт ност і
Внесення змін до П орядку
червень
Не потребує
низька
Внесення змін до Порядку складання М ихайленко Т.О.
Недостатня врегульованісгь
знизить рівень корупційних
виділення
та виконання бю джету Фонду
питань щодо централізації
ризиків
додаткових
соціального страхування України,
ад м ін істрати в н оресурсів
затвердженого постановою правління
господарських витрат на рівні
Фонду від 12.09.2017 № 42
робочих органів виконавчої
дирекції Ф онду
Бартащ ук О.І.

червень
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Відсутність регламентів щодо
обмежень у доступі
працівників виконавчої
дирекц ії Ф онду, робочих
органів та їх відділень до
технологічних інформаційних
баз даних (систем) та
здійснення внутріш нього
контролю за цим процесом

середня

Н еврегульованість процедури
з обробки документів та
роботи з реєстрами і базами
даних інших установ та
держ авних органів

середня

Н еврегульованість механізму
відкликання перевіряючого з
перевірки у разі виникнення
конфлікту інтересів

низька

Відсутність порядку
проведення перевірки
обґрунтованості видачі та
продовження листків
непрацездатності

низька

В ідсутність порядку
здійснення моніторингу
страхових виплат по заявахрозрахунках та перевірок заяврозрахунків

низька

Д епарт ам ент інф орм аційних сист ем т а елект ронних реєст рів
Визначення регламентів використання Я химович Р.П.
жовтень
Не потребує
виділення
інформаційних баз, ознайомлення з
додаткових
ними працівників
ресурсів

Яхимович Р.П.
грудень
1. Здійснювати письмове
попередження про обмеж ення,
п ов’язані з роботою з
конфіденційною, службовою
інформацією.
жовтень
2. Врегулювання порядку доступу
Ф онду до реєстрів та баз дан их інших
установ та державних органів шляхом
розробки та затвердження Порядку
доступу до інформаційних ресурсів
(систем) Ф онду
Д епарт ам ент фінансового конт ролю та аудит у
Палатов С.О.
травень
Внесення змін до Порядку проведення
перевірок використання
страхувальниками кош тів Фонду
соціального страхування України
Звернутися до М іністерства охорони
здоров’я України щодо розробки та
затвердження порядку проведення
перевірки обгрунтованості видачі та
продовження листків
непрацездатності
Розробити та затвердити порядок
здійснення моніторингу страхових
виплат по заявах-розрахунках та
перевірок заяв-розрахунків

Реалізація зазначених заходів
знизить рівень корупційних
ризиків

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Реалізація вказаних заходів
реагування дозволить
м інімізувати корупційні
ризики у діяльності
працівників Ф онду, які
працю ю ть з конфіденційною
чи служ бовою інф ормацією та
реєстрами Ф онду, а також
користую ться базами даних
інш их держ авних органів

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

В несення змін до Порядку
дозволить об'єктивно,
незаангаж овано приймати
ріш ення під час проведення
перевірки страхувальника
Прийняття порядку дозволить
врегулю вати проведення
перевірки обґрунтованості
видачі та продовження листків
непрацездатності

Палатов С.О.

травень

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Палатов С.О.

травень

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

П рийняття порядку дозволить
врегулю вати механізм
проведення моніторингу
страхових виплат по заявахрозрахунках та перевірок заяврозрахунків
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Відсутність П орядку огляду на
стан с п ’яніння (в тому числі з
використанням технічних
засобів) в закладах охорони
зд оров’я

низька

Звернутися до Кабінету М іністрів
У країни щодо розробки порядку
огляду громадян на стан сп ’яніння в
закладах охорони здоров’я

Палатов С.О.

травень

Сектор з пит ань запобігання коруп ц ії
Зеленьов В.В.
червень
Розробити та затвердити правила
М арченко Р.Л.
етичної поведінки та запобігання
корупції у виконавчій дирекції Ф онду,
її робочих органах та їх відділеннях

висока
Відсутність правил етичної
поведінки та запобігання
корупції у виконавчій дирекції
Фонду, її робочих органах та
їх відділеннях
Зеленьов В.В.
середня
1. Проведення інформаційноНе достатній рівень знань
М арченко Р.Л.
р о з’яснювальної роботи серед
антикорупційного
працівників Фонду щодо дотрим ання
законодавства у працівників
норм антикорупційного законодавства
виконавчої дирекції Ф онду, її
2. Проведення періодичних семінарівробочих органів та їх відділень
нарад та підвищення кваліфікації для
працівників виконавчій дирекції
Ф онду, її робочих органах та їх
відділень із антикорупційного
законодавства, етики поведінки,
відповідальності за порушення
законодавства
Забезпечити можливість надання
Сокиран В.А.
низька
Відсутність можливості
Ніконенко В.В.
викривачем повідомлення про
повідомити про корупцію
Зеленьов В.В.
порушення вимог Закону України
через офіційний веб-сайт
«Про запобігання корупції» через
Ф онду
офіційний веб-сайт Фонду

протягом
року

жовтень грудень

вересень

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

П рийняття порядку дозволить
врегулю вати питання щодо
цільового використання кош тів
Ф онду у разі тим часової
непрацездатності у з в ’язку із
захворю ванням або травмою ,
що сталися внаслідок
алкогольного, наркотичного,
токсичного сп ’яніння або дій,
пов’язаних з таким с п ’янінням

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Затвердж ення правил етичної
поведінки дозволить знизити
потенційні корупційні ризики

В межах
кош тів,
передбачених
бю дж етом
Ф онду на
зазначені цілі

Підвищ ення рівня знань
антикорупційного
законодавства

Н адасть мож ливість викривачу
В межах
повідомляти про порушення
коштів,
вимог Закону У країни «Про
передбачених
бю дж етом , З а п о б іган н я корупції» через
офіційний веб-сайт Фонду
Ф онду на
зазначещ ціііі-''

Голова Комісії

В .З а б ел а

Секретар Комісії

В .З ел ен ь ов

