
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Про подання співробітниками 
Університету -  суб’єктами 
е-декларування декларацій про 
майно, доходи, витрати та 
зобов’язання фінансового характеру 
за 2021р.

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014р. № 1700-VII (далі -  Закон)

НАКАЗУЮ:

1. Визначити співробітників університету -  суб’єктів е-декларування 
декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 
2021 рік, відповідно до чинного законодавства України (список додається).

2. Працівникам університету -  суб ’ єктам е-декларування:
2.1. Заповнити декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання 

фінансового характеру за 2021р. (далі -  декларація) згідно з формою, розміщеною 
на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 
(далі -  НАЗК).

2.2. Письмово повідомити адміністрацію університету про наявність 
конфлікту інтересів.

Термін виконання: до 29.03.2022р.
2.3. Про подання декларації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
письмово повідомити адміністрацію університету.
Термін виконання: до 29.03.2022р.

3. В.о. начальника відділу кадрів Купіній О.В. довести наказ до відома 
співробітників — суб’єктів е-декларування університету під особистий підпис.

4. Головному бухгалтеру Міловідовій С.М. забезпечити своєчасну 
видачу співробітникам університету -  суб’єктам е-декларування довідок про 
доходи за 2021 рік, за їх вимогою.

НАКАЗ

Харків



2
5. Уповноваженій особі з питань запобігання корупції в ХНМУ, 

проректору з науково-педагогічної роботи Летіку І.В.:
5Л. Перевірити наявність поданих суб’єктами е-декларування декларацій на 

сайті НАЗК.
Термін виконання: 02.04.2022р.

5.2. У випадку встановленого факту неподання чи несвоєчасного подання 
декларацій суб’єктами е-декларування, упродовж 3-х робочих днів з дня виявлення 
порушень, відповідно до вимог Закону, повідомити про це НАЗК шляхом 
направлення повідомлення на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному 
веб-сайті НАЗК та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення) та мене шляхом надання доповідної записки.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на Уповноважену особу з 
питань запобігання корупції в ХНМУ, проректора з науково-педагогічної 
Летіка І.В.

Ректор В.А. Капустник



Додаток 
до наказу ХНМУ
від

Співробітники університету -  суб’єкти е-декларування 
декларацій про майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового характеру за 2021 рік

№
п/п

Прізвище, ім’я 
по батькові

Посада

1 . Капустник В.А. ректор
2. Лещина І.В. проректор з науково-педагогічної роботи
3.' Марковський В.Д. проректор з науково-педагогічної роботи
4. М’ясоєдов В.В. проректор з наукової роботи
5. ЛетікІ.В. проректор з науково-педагогічної роботи
6. Резуненко Ю.К. проректор з науково-педагогічної роботи
7. Залевський Б. А. проректор з адміністративно-господарської 

роботи
8. Толстікова О.М. заступник ректора з економічних питань
9. Лебединець Т.М. Директор Медичного коледжу ХНМУ
10. Долматова М.В. заступник директора з навчальної роботи 

Медичного коледжу ХНМУ
11. Гуляєва І.В. заступник директора з виховної роботи 

Медичного коледжу ХНМУ
12. Борисенко Є.Г. заступник директора з адміністративно- 

господарської роботи Медичного коледжу 
ХНМУ


