
Додаток 1  

до Звіту за результатами оцінки  

корупційних ризиків у діяльності  

ДУ ТМО у 2020 році 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Рівненській області»,  

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення 

 

 

Ідентифікований корупційний 

ризик 

Опис ідентифікованого 

корупційного ризику 
Чинники  корупційного ризику 

Можливі наслідки правопорушення 

(корупційного чи пов’язаного з 

корупцією), спричинених цим 

ризиком 

 

1. Організаційно-управлінська діяльність 

 

1) Розголошення конфіденційної 

інформації при підготовці відповідей 

на запити інших організацій 

Надання інформації, яка містить 

конфіденційні дані про пацієнтів щодо  

причин захворювання на запити без 

спеціального на те дозволу. 

Низькі знання та недотримання 

Закону України «Про інформацію» 

Не очікується фінансових втрат. 

Втрата репутації серед працівників 

установи. 

Вчинення корупційного 

правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, передбачає 

дисциплінарну відповідальність. 

 

2. Управління фінансами  

 

1) Можливі зловживання при 

використанні та розпорядженні 

матеріальних ресурсів 

Використання отриманих 

матеріальних ресурсів не відповідно 

до цільового призначення з метою 

утворення лишків інших 

матеріальних ресурсів, формування 

необґрунтованої потреби тощо. 

Штучне заниження експлуатаційних 

характеристик матеріальних 

ресурсів, що перебувають у 

користуванні, з метою їх 

подальшого списання (утилізації) чи 

заміни. 

Використання матеріальних 

цінностей при наявності приватного 

Недостатній контроль за обліком та 

використанням матеріальних 

цінностей. 

Недотримання законодавчих, 

нормативно-правових актів, 

розпорядчих документів, 

невиконання посадових інструкцій 

та функціональних обов’язків, 

внесення недостовірних даних до 

первинних документів, відсутність 

належної системи контролю 

Фінансові втрати наявні, але не 

значні. Втрата репутації серед 

сторін безпосередніх контактів. 

Вчинення корупційного 

правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, передбачає 

дисциплінарну відповідальність. 
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інтересу Заниження вартості майна, 

що підлягає списанню (утилізації), з 

метою його подальшого придбання 

2) Відсутність належного контролю, 

що призводить до штучного 

заниження характеристик 

матеріальних ресурсів з метою їх 

подальшого списання або зміни. 

Особиста матеріальна зацікавленість 

матеріально відповідальної особи у 

списанні матеріальних ресурсів 

Невстановлення контролю (або 

недостатній контроль) за 

використанням фінансових та 

матеріальних ресурсів (у тому числі 

обсягами їх списання).    

Можливі фінансові втрати. 

Вчинення правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, передбачає 

дисциплінарну відповідальність. 

 

3. Надання послуг 

 

1) Наявність у працівника ТМО, 

можливості задовольнити свій 

приватний інтерес при призначенні 

та виділенні безкоштовних ліків або 

ліків певних фармацевтичних 

дистриб'ютерів 

 

Можливі зловживання медичними 

працівниками ТМО при забезпеченні 

безкоштовними ліками або ліками 

певних фармацевтичних 

дистриб'ютерів осіб, які 

обслуговуються в ТМО та мають право 

на їх виділення згідно законодавства, в 

т.ч. необґрунтоване перевищення 

потреби пацієнта в ліках з метою 

передачі препаратів іншим особам за 

винагороду, а також виписування 

рецептів на отримання безкоштовних 

ліків особам, які мають право на 

отримання державної допомоги з 

наступною їх видачою стороннім 

особам 

Недотримання законодавчої бази у 

сфері забезпечення безкоштовними 

ліками, ігнорування 

антикорупційного законодавства. 

Очікуються фінансові втрати. 

Втрата репутації серед осіб, які мають 

право на отримання безкоштовних 

ліків. 

Вчинення корупційного 

правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, передбачає 

адміністративну та дисциплінарну 

відповідальність. 

2) Приховування посадовими особами  

ДУ ТМО неформальних зв’язків з 

іншими суб’єктами господарювання, з 

яким установа перебуває у договірних 

відносинах або має намір укласти 

договір, сприяння посадовими 

особами  окремим суб’єктам 

господарювання  (контрагентам) 

 

Позаслужбові контакти працівників з 

представниками партнерів, направлені 

на сприяння в їх фінансово-

господарскій діяльності всупереч 

інтересам           ДУ ТМО можуть 

призвести до збитків, корупційним 

правопорушенням іншим небажаним 

наслідкам 

 

Особиста зацікавленість посадових 

осіб в укладанні договорів про 

надання платних медичних послуг 

Можливі фінансові втрати. 

Розірвання договору на підставі 

антикорупційних застережень. 

3) Наявність можливого конфлікту 

інтересів у працівника, який надає 

медичні послуги в ТМО,  шляхом 

видачі листків непрацездатності, 

Наявність потенційного конфлікту 

інтересів може вплинути на 

об’єктивність чи неупередженість 

прийняття працівником рішень, або 

Неврахування під час закріплення за 

працівником обов’язків щодо 

здійснення за напрямом службової 

діяльності контрольно-наглядових 

Фінансові втрати не очікуються; 

втрата репутації серед працівників 

системи МВС; вчинення 

правопорушення, пов’язаного з 
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направлень на госпіталізацію тощо 

особам, які пов’язані із працівником 

приватним інтересом. 

на вчинення чи невчинення дій під 

час виконання обов’язків щодо 

надання медичних послуг та/або 

здійснення за напрямом діяльності 

контрольно-наглядових функцій 

функцій наявності у нього 

потенційного конфлікту інтересів. 

Створення ситуації реального 

конфлікту інтересів 

корупцією 

 

4. Публічні закупівлі  

 

1) Дискреційні повноваження щодо 

визначення постачальників товарів, 

робіт та послуг при здійсненні 

допорогових закупівель. 

1. Приватний інтерес посадових осіб 

щодо надання переваг певним 

постачальникам товарів, робіт чи 

послуг. 

Неналежне виконання Закону 

України "По публічні закупівлі" 

 

Можливі фінансові втрати. 

Порушення законодавства у сфері 

закупівель. 

Вчинення правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

 

 

 

Уповноважений з антикорупційної  

діяльності  ДУ «ТМО МВС України  

по Рівненській  області»                                                                                                                              Валерій РАДКОВСЬКИЙ 
 

   

  

 


