
 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ” 
 

 

НАКАЗ 

 
09.11.2022                                                Рівне                                               № 58 

 

 
Про оцінювання корупційних ризиків 

та      підготовку        антикорупційної 

програми ДУ «ТМО МВС України по 

Рівненській області» на 2023 - 2025 р.р. 

 

 

Відповідно до статей 19, 61 Закону України «Про запобігання корупції», 

підпункту 7 пункту 1 розділу ІІ Методології управління корупційними 

ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 28.12.2021 № 830/21 та на виконання доручення МВС від 27.10.2022 

№ 139/18 «Про оцінювання корупційних ризиків та      підготовку антикорупційних 

програм у системі МВС на 2023 - 2025 роки», з метою встановлення ймовірності 

вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками 

ДУ «ТМО МВС України по Рівненській області» , установлення причин, умов та 

наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також підготовки 

антикорупційної програми установи на 2023 - 2025 роки  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Радковському Валерію: 

 

1) організувати роботу із здійснення в установленому порядку оцінювання 

(у форматі самооцінювання) корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС 

України по Рівненській області»; 

 

2) забезпечити формування персонального складу робочої групи з 

оцінювання корупційних ризиків.  

 

2. Керівникам закладів охорони здоров’я, М(ВЛ)К та адміністративно-

управлінському персоналу у строк до 15 листопада 2022 р. забезпечити надання 

уповноваженому з антикорупційної діяльності Радковському Валерію пропозиції 

щодо кандидатури особи, яка за своїми діловими, моральними якостями та 



професійним рівнем здатна виконувати обов’язки члена робочої групи і 

забезпечити об’єктивні та неупереджені результати оцінювання корупційних 

ризиків, для включення до складу робочої групи. 

 

3. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Радковському Валерію 

забезпечити можливість надання представниками громадськості кандидатур для 

включення до складу робочої групи шляхом надсилання пропозиції на електронні 

адреси pol.smz.rivnenska@ukr.net та tmorivne_anticor@ukr.net протягом 10 днів з 

дня опублікування на офіційному вебсайті Установи цього наказу. 

 

4. Керівникам закладів охорони здоров’я, М(ВЛ)К та адміністративно-

управлінському персоналу не пізніше 3 робочих днів після видання наказу 

ознайомити з його змістом працівників.  

          Копії відомостей надати уповноваженому з антикорупційної діяльності 

Радковському Валерію. 

 

5. Робочій групі після її утворення в установленому порядку до 20 січня 2023 

року провести оцінювання корупційних ризиків в діяльності ДУ «ТМО МВС 

України по Рівненській області». 

 

6. Уповноваженому з антикорупційної діяльності Радковському Валерію за 

результатами проведеного оцінювання корупційних ризиків підготувати проєкт 

антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Рівненській області» на 

2023 - 2025 роки та подати його на розгляд Управлінню запобігання корупції МВС 

у термін до 10 лютого 2023 року. 

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Начальник – лікар                                                                      Володимир СОБКО 
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