
 

Додаток 1  

до Антикорупційної програми  

ДУ «ТМО МВС України  

по Рівненській  області» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Начальник – лікар 

 

                      Володимир СОБКО 

 

28 січня 2022 року 

 

 

ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Державної установи «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Рівненській  області» 

 

 

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання 

корупції», керуючись наказом МВС від 31.01.2020 № 84 «Про затвердження 

Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2020– 

2022 роки» та з урахуванням виконання Антикорупційної програми ДУ "ТМО 

МВС України по Рівненській області" (далі - ДУ ТМО) на 2020-2022 роки, 

затвердженої наказом  від 04.03.2020  № 13,  комісією з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі – комісія) у 

січні 2022 року проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО.  

У зв’язку з організаційно-штатними змінами наказами ДУ ТМО 

уносились зміни до складу Комісії.  На теперішній час головою комісії 

визначено уповноваженого з антикорупційної діяльності. 

До складу комісії входить 8 осіб, зокрема, заступник начальника установи 

з медичних питань-лікар, 3 представники закладів охорони здоров’я, які 

входять до складу ДУ ТМО, представник бухгалтерії, юрисконсульт та старший 

інспектор з кадрів, а також представник громадської організації - голова 

первинної профспілкової організації працівників.  

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження 

(аналізу) внутрішнього середовища установи щодо виявлення чинників 

корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-

управлінській її діяльності. Зокрема, для проведення моніторингу стану 

виконання у 2021 році антикорупційної програми ДУ ”ТМО МВС України по 

Рівненській області” на 2020-2022 роки, затвердженої наказом від 04.03.2020 

№13 та можливого перегляду корупційних ризиків, проведено анонімне 

опитування працівників установи для перегляду корупційних ризиків та 

визначення толерантного/критичного ставлення до проявів корупції. 
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З цією метою розроблено анкету анонімного опитування, у якій 

респондентам пропонувалось 14 питань. Опитано 119 працівників з 126, що 

становить 94,4 %. 

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання питання корупційних 

ризиків, комісією проведено заходи з виявлення корупційних ризиків у 

діяльності ДУ ТМО, а саме, керуючись Методологією оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності органів влади, що затверджена рішенням Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Посібником з оцінки 

корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції, що розроблений у 

рамках реалізації Програми розвитку фінансового сектору та розміщений на 

офіційному веб-сайті МВС та Методичними рекомендаціями щодо організації 

роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери 

управління МВС ( розроблено ХНУВС, видано у 2019 році, м. Київ) 

проаналізовано та переглянуто потенційні корупційні ризики, що можуть 

виникати при діяльності установи та затверджено перелік процесів в ДУ ТМО, 

а саме: управління матеріальними ресурсами; управління фінансами; публічні 

закупівлі; організація роботи із запобігання та виявлення корупції; управління 

персоналом; проведення лікарської та військово-лікарської комісії, 

психологічного, психіатричного, психофізіологічного обстеження, визначенні 

стану здоров’я, придатності (непридатності) до служби, для яких необхідно 

провести оцінку корупційних ризиків. 

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства  

від 02.12.2016 № 126, комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності 

ДУ ТМО, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених 

корупційних ризиків.  

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено: 

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ ТМО, 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1); 

пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених 

корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та 

заходів щодо їх усунення (додаток 2).  

 

 

 

Уповноважений з антикорупційної  

діяльності ДУ «ТМО МВС України 

по Рівненській  області»                                             Валерій РАДКОВСЬКИЙ 

 

 

 

 


