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 На №    ______ від _______    2017р.                         До Національного Агентства   з питань  

запобігання корупції 

Повідомлення про правопорушення пов’язане з корупцією 

Під час дослідження в рамках проекту «Інтереси НЕ для преси», що  реалізується за 

підтримки Програми Розвитку ООН та  Міністерства  закордонних справ Данії в межах 

програми «Участь організацій громадянського суспільства у впровадженні нового 

законодавства, спрямованого на запобігання корупції», питання  конфлікту інтересів в 

Запорізькій ОДА, нами було встановлено що в діях  керівника  Департаменту охорони 

здоров’я ЗОДА Вікторії Клименко  містяться ознаки правопорушення пов’язаного з 

корупцією. А саме- сумісництво і суміщення. 

Так  у своїй майновій декларації за 2014 рік  в якості претендента на посаду 

директора ДОЗ ЗОДА вона зазначила  що за основним місцем роботи (Запорізький 

державний медичний університет)  вона отримала в 2014 році  113 922,88 грн. 

В 2015 році  пані Клименко задекларувала: 

- заробітної плати отриманої за основним місцем роботи (Департамент ДОЗ ЗОДА) – 

62 337 грн.; 

- заробітної плати отриманої за сумісництвом (КУ "6-та міська клінічна лікарня" 

м.Запоріжжя) – 2 640 грн.; 

-  заробітної плати отриманої за сумісництвом (КУ "Обласний медичний центр 

серцево-судинних захворювань" ЗОР) – 649 грн.; 

- педагогічної роботи з погодинною оплатою праці (Запорізький державний 

медичний університет) – 74 027 грн. 

https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_72_9  

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3f5a9c26-2dca-4db9-ba90-5c77df1f62a7  

З сум отриманого доходу видно, що пані Клименко  в Запорізькому медичному 

університеті отримує заробітної плати більше, аніж  в ОДА. При цьому, ця її заробітна 

плата зменшилась  у порівнянні до 2014 року лише на 35% (судячи із річної заробітної 

плати в університеті в 2014 році,  65% робочого часу  і досі присвячує своїй попередній 

роботі), що дає підстави вважати що основним місцем роботи пані Клименко залишається 

саме  медичний університет, а не ЗОДА, оскільки присутність керівника Департаменту 

охорони здоров’я на своєму робочому місці 35% робочого часу є недостатньою для 

належного виконання своїх обов’язків в органі державної влади що фінансується 

бюджетним коштом. 

https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_72_9
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3f5a9c26-2dca-4db9-ba90-5c77df1f62a7
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Підтвердженням цього факту є інформація з сайту Запорізького державного 

медичного університету, де зазначено що Клименко Вікторія Іванівна і досі виконує  

обов’язки завідувача кафедрою ( а не виконує педагогічну роботу з погодинною оплатою. 

http://zsmu.edu.ua/p_271.html  

Але це не всі  нестиковки  в деклараціях. 

При працевлаштуванні до ОДА, пані Клименко забула внести до декларації за 2014 

рік  цінні папери ВАТ "Запоріжтрансформатор", придбані нею  27.05.2005 в кількості 315. 

А до декларації за 2015 рік - свою  неповнолітню доньку. 

При цьому на сайті Департаменту майнові декларації  його керівництва і 

співробітників, як того вимагає антикорупційне законодавство і ЗУ «Про очищення влади»,  

відсутні. http://oblzdrav.zp.ua/  

З огляду на вищезазначене можна стверджувати що в діях Клименко Вікторії 

Іванівни містяться ознаки  порушення правила на суміщення і сумісництво (ст.25 ЗУ Про 

запобігання корупції). Оскільки , не дивлячись на дозвіл держслужбовцям займатися 

викладацькою, науковою, творчою діяльністю, медичною практикою…, вирішальним може 

стати саме баланс сум і час, який пані Клименко витрачає на це сумісництво. Оскільки 

очевидно що викладацькою діяльністю вона займається у робочий час, і вага цього часу  є 

більшою, ніж вона присвячує роботі в ОДА, можна зробити висновок що Вікторія Іванівна  

в ЗОДА влаштувалась за сумісництвом, а не навпаки.  

Згідно ЗУ Про запобігання корупції, під «інша оплачувана діяльність» варто 

розуміти будь-яку діяльність, спрямовану на отримання доходу і не пов’язану з виконанням 

особою своїх посадових обов’язків із виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Разом з тим така заборона не поширюється на викладацьку, наукову і творчу 

діяльності, медичну практику, інструкторську та суддівську практики із спорту. 

За порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності статтею 65 ЗУ Про запобігання корупції передбачене притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

А ст.172-4 КУпАП встановлено відповідальність у вигляді штрафу  (300-500 нмдг) та 

конфіскації отриманого доходу чи винагороди.   

На наш запит про надання копій заяв про конфлікт інтересів, що отримані  

Запорізькою ОДА в 2016 році,  вих.№ 04-3-353-е від 22.12.2016 нам повідомили що була 

лише 1 заява від Чайки М.В., яка, рішення по якій не приймалось через невлаштування на 

роботу до Запорізької ОДА Чайки М.В. 

Відповідно до вимог ст.25 ЗУ Про запобігання корупції, пані Клименко повинна 

була   в письмовій формі повідомити  голову ЗОДА про наявний в неї конфлікту інтересів і 

запропонувати  форму самостійного  його врегулювання. Але цього зроблено не було. 

Більш того, до вирішення цієї ситуації головою ЗОДА Костянтином Брильом  не 

було застосовано і зовнішнє врегулювання, як того вимагає Закон. Як значиться у  тій самій 

http://zsmu.edu.ua/p_271.html
http://oblzdrav.zp.ua/
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відповіді ОДА: «В Запорізькій облдержадміністрації в 2016 році відсутні особи, в діях яких 

було встановлено конфлікт інтересів.» 

До цього ж, відповідальним ДОЗ ЗОДА за  налагодження системи запобігання та 

виявлення корупції  є її керівник  Вікторія Клименко, яка не виявила і не врегулювала  

конфлікт інтересів, щ призвело до вчинення дій Клименко Вікторією Іванівною в умовах 

конфлікту інтересів, що заборонено ЗУ Про запобігання корупції. 

Враховуючи вищезазначене, є підстави вважати що  в діях керівника  ДОЗ 

Запорізької ОДА  Клименко Вікторії Іванівни містяться ознаки правопорушення 

пов’язаного з корупцією. А саме, адміністративного правопорушення, передбаченого 

ст.172-7 КУпАП, що тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності 

Клименко В.І. за неповідомлення  про конфлікт інтересів. 

Додатково у бездіяльності керівника ДОЗ Запорізької ОДА  Клименко В.І. містяться 

ознаки правопорушення пов’язаного з корупцією. А саме, невжиття заходів щодо 

запобігання корупції посадовими чи службовими особами органу державної влади, його 

структурними підрозділами, що  підпадає під дію ст.172-9 КУпАП  та тягне за собою 

притягнення до адміністративної  відповідальності. 

Як вбачається з п.12-1 ст.12 ЗУ Про запобігання корупції, до прав Національного 

агентства віднесено  складання протоколів про адміністративні правопорушення, 

віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовування передбачені 

законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

У зв’язку з вищезазначеним і керуючись ст.21 ЗУ Про запобігання корупції, Прошу: 

1.Прийняти до розгляду цю заяву про правопорушення пов’язане з корупцією і провести 

відповідну перевірку викладених обставин . 

2. Провести перевірку  майнової декларації Клименко Вікторії Іванівни і при виявлені 

протиправних дій пані Клименко, вжити відповідних заходів  реагування, відповідно до 

повноважень. 

3. У строки встановлені законодавством скласти адміністративний протокол і  

застосовувати передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення,  з метою  притягнення до адміністративної 

відповідальності   по ст.172-7 КУпАП України  керівника Департаменту охорони здоров’я 

Запорізької ОДА Клименко Вікторію Іванівну за невиконання вимог ст.27 ЗУ Про 

запобігання корупції (а саме, про неповідомлення про наявний в неї конфлікт інтересів і 

неврегулювання його самостійно і вчинення дій в умовах конфлікту інтересів). 

4. У строки встановлені законодавством скласти адміністративний протокол  і застосовувати 

передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, задля  притягнення до адміністративної відповідальності   по ст.172-9 КУпАП 

України  керівника Департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА Клименко В.І.  за невжиття 

заходів щодо запобігання корупції посадовими чи службовими особами органу державної влади, 

його структурними підрозділами. 

5. У строки встановлені законодавством скласти адміністративний протокол і застосовувати 

передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 
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правопорушення,   з метою притягнення до адміністративної відповідальності   по ст.172-9 КУпАП 

України  голови Запорізької ОДА Бриль Костянтина Івановича за невжиття заходів щодо 

запобігання корупції посадовими чи службовими особами органу державної влади, його 

структурними підрозділами. 

6. Про результати розгляду заяви  повідомити нам у встановлений законом строк. 

З повагою 

Голова Правління                        Заболотна Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.Сітченко. Д. 


