
Додаток 1  

до Звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 

ТМО 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ТМО,  

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 корупційного 

чи пов’язаного з корупцією 

правопорушення  

1. Управління фінансами 

1. Допущення не виконання 

вимог антикорупційного 

законодавства в частині 

фінансового контролю 

 

Не внесення до договорів 

антикорупційного 

застереження 

Недотримання законодавчих, 

нормативно-правових актів, 

розпорядчих документів, 

антикорупційної програми та її 

положень, невиконання 

посадових інструкцій та 

функціональних обов’язків, 

відсутність належної системи 

контролю 

Отримання/надання власної або на 

користь третіх осіб неправомірної 

вигоди, втрата матеріальних 

ресурсів, нанесення збитків 

(матеріальної шкоди), настання 

кримінальної, дисциплінарної та/або 

цивільно-правової відповідальності, 

погіршення іміджу ТМО, не 

додержання законності при розробці 

договорів 

2. Господарська діяльність 

1. Не доброчесність посадових 

осіб, які входять до складу 

тендерного комітету. 

Дискреційні повноваження під 

час підготовки тендерної 

документації щодо її 

формування під конкретного 

постачальника 

Розголошення посадовою 

особою одному з 

учасників процедури 

закупівель конфіденційної 

інформації щодо 

пропозицій інших 

учасників. 

Підготовка технічних 

параметрів, медико-

технічних вимог до 

предмета закупівель, а 

також формування 

потреби до номенклатури 

лікарських засобів, 

Приватний інтерес посадових 

осіб щодо надання переваг 

певним постачальникам товарів, 

робіт чи послуг 

Порушення умов конкуренції серед 

учасників процедур закупівель; 

відсутність відкритості та прозорості; 

дискримінація учасників процедур 

закупівель; 

необ’єктивна та упереджено оцінка 

пропозицій учасників процедур 

закупівель 

Можливий вплив зацікавлених осіб 

на відповідального за підготовку 

тендерної документації з метою 

встановлення дискримінаційних 

вимог для потенційних учасників 

торгів 
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медичних виробів  

виключно під 

конкретного виробника 

Не своєчасне забезпечення хворих 

необхідними та якісними 

лікарськими засобами та медичними 

виробами 

2. Можливість поділу товару з 

метою здійснення закупівлі без 

застосування системи ProZorro 

Намагання уникнути 

процедуру, установлену 

законом порядку публічних 

закупівель  

Приватний інтерес посадових 

осіб щодо надання переваг 

певним постачальникам товарів, 

робіт чи послуг 

Уникнення процедури публічних 

закупівель з використанням 

електронної системи закупівель 

ProZorro. 

Можливість впливу зацікавлених 

осіб під час визначення 

постачальників товарів, робіт та 

послуг у процесі здійснення 

допорогових закупівель з огляду на 

дискреційні повноваження щодо 

вирішення зазначеного питання 

3. Управління персоналом 

1. Наявність у працівника ТМО, 

можливості задовольнити свій 

приватний інтерес при прийнятті 

на роботу близької особи  

Можливі зловживання 

старшим інспектором з 

кадрів, керівниками 

підрозділів та закладів 

ТМО службовим 

становищем за винагороду/ 

подарунок 

Неврахування під час 

закріплення за працівником 

обов’язків щодо здійснення за 

напрямом службової діяльності 

контрольно-наглядових функцій 

наявності у нього потенційного 

конфлікту інтересів. Створення 

ситуації реального конфлікту 

інтересів 

Отримання неправомірної вигоди; 

втрата репутації серед працівників 

системи МВС; вчинення 

правопорушення, пов’язаного з 

корупцією 

4. Надання медичних 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. 

Відсутність практики 

інформування осіб, які 

обслуговуються в ТМО та 

мають право на забезпечення 

безкоштовними ліками, щодо 

наявності безкоштовних ліків 

та порядку їх отримання  

 

Отримання безкоштовних ліків 

особами, які відповідно до 

законодавства не мають на це право; 

отримання дороговартісних ліків з 

впевненості про їх високу якість і 

швидку дію та незначну побічну 

реакцію на організм; вчинення 

корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з 

корупцією; втрата репутації серед 

осіб, які звертаються за наданням 
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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 

 

медичних послуг до ТМО. 

2. Наявність можливого 

конфлікту інтересів у 

працівника, який надає медичні 

послуги в ТМО,  шляхом видачі 

листків непрацездатності, 

направлень на госпіталізацію 

тощо особам, які пов’язані із 

працівником приватним 

інтересом, а також у зв’язку із 

здійсненням за напрямом 

діяльності контрольно-

наглядових функцій в межах 

установи, де працює особа, або 

щодо інших закладів та установ, 

що надають медичні послуги для 

направлених ТМО пацієнтів у 

зв’язку з роботою в них осіб, 

які пов’язані із працівником 

приватним інтересом 

Наявність потенційного 

конфлікту інтересів може 

вплинути на об’єктивність 

чи неупередженість 

прийняття працівником 

рішень, або на вчинення чи 

невчинення дій під час 

виконання обов’язків щодо 

надання медичних послуг 

та/або здійснення за 

напрямом діяльності 

контрольно-наглядових 

функцій 

Неврахування під час 

закріплення за працівником 

обов’язків щодо здійснення за 

напрямом службової діяльності 

контрольно-наглядових функцій 

наявності у нього потенційного 

конфлікту інтересів. Створення 

ситуації реального конфлікту 

інтересів 

 

Фінансові втрати не очікуються; 

втрата репутації серед працівників 

системи МВС; вчинення 

правопорушення, пов’язаного з 

корупцією 

  

 

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та  

моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО                                                                             Катерина ІЦКО 


