План здійснення Міністерством охорони здоров'я України
заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, розроблених в рамках Урядово-громадської
ініціативи "Разом проти корупції", затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р
Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади:
Міністерство охорони здоров'я
Найменування заходу: Захід № 41. Оприлюднення на офіційному веб-сайті
МОЗ планів діяльності із внутрішнього аудиту Міністерства на півріччя,
розміщення на ньому
результатів проведених ревізій, аудиторських
перевірок, внутрішніх аудитів та планів заходів, спрямованих на усунення
виявлених недоліків, відповідно до Законів України «Про доступ до
публічної інформації» та «Про захист персональних даних»
Відповідальна особа (міністр/заступник
В.о. Міністра Уляна Супрун
міністра, керівник/заступник керівника
іншого центрального органу виконавчої
влади)
Головний виконавець у міністерстві або Світлана Мусіяка, завідувач Сектору
в іншому центральному органі
оцінки та усунення корупційних ризиків,
виконавчої влади
Міністерство охорони здоров'я
Опис проблем, які повинні бути
Непублічність аудиторської інформації є
розв’язані за результатами здійснення
істотною перешкодою для забезпечення
заходу (чітко визначена проблематика,
прозорості та доступності інформації
суть корупційних ризиків)
про проведення заходів з внутрішнього
аудиту та їх результатів
Строки здійснення
Травень 2018 р. - жовтень 2019 р.
Очікуваний результат
Оприлюднення
інформації
на
офіційному веб-сайті МОЗ здійснюється
на регулярній основі
Експертні, громадські кола,
Управління аудиту та аналітики МОЗ
стейкхолдери, яких міністерство, інший
України, Сектор оцінки та усунення
центральний орган виконавчої влади
корупційних ризиків МОЗ України,
залучає для планування та здійснення
експерти,
медичні
громадські
заходів
організації,
урядово-громадська
ініціатива «Разом проти корупції».
Оцінка необхідних ресурсів для
Ресурси
на
забезпечення
здійснення заходу
функціонування відповідного розділу на
офіційному сайті МОЗ
Джерело фінансування (у разі потреби) Державний бюджет, інші джерела
фінансування
згідно
чинного
законодавства.
Досягнення попередніх етапів здійснення заходу та їх % їх виконання*
Досягнення попередніх етапів
імплементації заходу (що зроблено до 1
травня 2018 року)

Плани діяльності з внутрішнього аудиту
Міністерства на півріччя та інформація
про результати проведених внутрішніх
аудитів розміщена на офіційному вебсайті МОЗ

% попередніх етапів у загальному
процесі виконання

50 %

Майбутні етапи здійснення заходу та комунікаційна підтримка (починаючи з 1
травня 2018 року)*
Етап здійснення заходу № 1 (опис)

Строк
Індикатори здійснення заходу

Комунікаційна кампанія (як міністерство,
інший центральний орган виконавчої
влади комунікуватиме про процес
виконання)
% етапу у загальному процесі
виконання

Продовження
оприлюднення
інформації, передбаченої заходом:
- планів діяльності з внутрішнього
аудиту Міністерства на півріччя,
- інформації про результати внутрішніх
аудитів
Червень 2018 року – жовтень 2019 року
Оприлюднені на офіційному веб-сайті
МОЗ:
- плани діяльності з внутрішнього аудиту
Міністерства на півріччя,
- інформації про результати внутрішніх
аудитів
Публікація
Планів
діяльності
з
внутрішнього аудиту Міністерства раз
на півроку та інформації про результати
проведених внутрішніх аудитів на
виконання
піврічних
планів
на
офіційному веб-сайті МОЗ України
Червень-вересень 2018 року 10%
Жовтень-грудень 2018 року 10%
Січень-березень 2019 року 10%
Квітень-червень 2019 року 10%
Липень-жовтень 2019 року 10%

*Повинні бути заповнені всі графи за кожним етапом здійснення заходу.
_______________

