
 

 Додаток 1  

до Антикорупційної програми ДУ 

«ТМО МВС України по 

Чернігівській області»  

 

 

ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків  

у діяльності Державної установи «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» 

 

З метою належного виконання вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» від 14 жовтня 2014 року, наказу Міністерства внутрішніх справ 

України від 22 лютого 2019 року № 121 «Про затвердження Антикорупційної 

програми Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік», з урахуванням 

Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних 

програм юридичних осіб, затверджених рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 22 вересня 2017 року № 734 у ДУ «ТМО МВС 

України по Чернігівській області» (далі – ТМО) було проведено оцінку 

корупційних ризиків у його діяльності. 

Наказом ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» від 11 липня 

2019 року № 90 о/д затверджено склад комісії з оцінки корупційних ризиків 

та положення про неї.   

До складу комісії входить 5 осіб, які володіють як теоретичними, так і 

практичними знаннями про особливості роботи ТМО. Головою є: голова 

медичної (військово-лікарської) комісії, секретарем: уповноважений з 

антикорупційної діяльності, членами комісії: юрисконсульт, головний 

бухгалтер, старший інспектор з кадрів.  

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження 

(аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища ТМО щодо виявлення 

чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-

управлінській діяльності.  

За результатами аналізу зібраних матеріалів комісією затверджено такий 

перелік функцій/процесів ТМО, для яких необхідно провести оцінку 

корупційних ризиків: 

серед загальних – управління фінансами; господарська діяльність; 

управління персоналом; управління нормативно-правовими відносинами. 

серед спеціалізованих – надання медичних послуг. 

Комісією ідентифіковано корупційні ризики в діяльності ТМО, здійснено 

їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних 

ризиків.  

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО 

підготовлено: 
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опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ТМО, чинники 

корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 

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

пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення) рівня виявлених 

корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та 

заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).  

 

Голова комісії                       _______________________   Людмила ІВАЩИК  

Члени комісії                        _______________________   Сніжана ПОТАПОВА  

                                               _______________________   Олена ШАШ  

                                               _______________________   Юлія УСІК  

Секретар комісії                   _______________________   Катерина ІЦКО  

 


