
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
(ТЕРИТОРIАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ,€ДНАННЯ

MIHICTEPCTBA BHYTPIШHIX СПРАВ УКРАiНИ
по чЕркАсъкlЙ овлАстI>

нАкАз

м. Черкаси J\b //?tl .11.2о22

Про утворення робочоi групи з
оцiнювання корупцiйних ризикiв в
ДУ (ТМО МВС Украiни по
Черкаськiй областil>

Вiдповiдно до cTaTTi 19 Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>,
методологii управлiння корупцiйними ризиками, затвердженот наказом
нацiоналъного агентства з питань запобiгання корупцii вiд 28 грудн я 2021 року
J\ъ 8з0/21, зареестрованоi в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 17 лютого 2022 рокуза м 2|9lз7555, З метою забезпечення виконання заходiв з оцiню"u"""
корупцiйних ризикiв в Ду (тмо мвс Украiъи по Черкаськiй областi>

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з оцiнювання корупцiйних ризикiв в ДУ (ТМО
мвс Украiъи по Черкаськiй областi> та затвер дитиit склад, що додасться.

2. ЗатвеРдитИ ПоложеНнrI прО робочУ групу з оцiнюваFня корупцiйних
ризикiв в Ду (тмо мвс Украiъи по Черкаськiй областi>, що додаетъся.

3. ВизнаТи такимИ, що втратилИ чиннiстЪ, наказИ ДУ (ТМо мвС Украiни
ПО ЧеРkаСЬКiЙ областi> вiд 25 вересня 2019 року J\Ъ 65 пПро комiсiю . оцi"п"
корупцiйних ризикiв та монiторингу виконання антикорупцiйноI програми)),
вiд 04 травнЯ 2020 рокУ Jф 38 та вiД 04 сiчня 2022 року <Про внесення йi" до
наказу ДУ (Тмо мвс Украiни по Черкаськiй областi> вiд 25 вересня 20Ig
року JЪ 65.

4. Контроль за виконанням даного наказу з€tJIишаю за собою.

начальник Володимир ЗАВОРIТНIЙ

SADMIN
Склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків (Додаток 1) знаходиться в ДУ "ТМО МВС України по Черкаській області"



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДУ (ТМО МВС УкраiЪи
по Черкаськiй областi>
s' 2022 j\1,9 ./r'

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з оцiнювання корупцiйних ризикiв в

.Щержавнiй ycTaHoBi <<Територiальне медичне об'еднання МВС
Украiни по Черкаськiй областЬ>

1. Ще Положення визначае завданшI та повноваження робочоi групи з
оцiнювання корупцiйних ризикiв в ,щержавнiй ycTaHoBi <<територiальне медичне
об'еднання МВС УкраiЪи по Черкаськiй областi>> (далi - робоча група), регулюе
питанIuI органiзацii il дiяльностi.

2. У цьому Положеннi термiни вживаються у значеннi, наведеному
в Законi Украiни <Про запобiгання корупцii>, Методологii управлiння
корупцiйними ризиками, затвердженiй нак€}зом Нацiонального агентства з
питань запобiгання корупцii вiд 28 грудня2021 року Jф 830/21.

з. Робоча група е постiйно дiючим консультативно-дорадчим органом
,.щержавноi установи <<територiальне медичне об'еднання мвс Украiъи по
Черкаськiй областi> (далi - ДУ (ТМО), установа).

4. Робоча група У своiЙ дiяльностi керуеться Конституцiсю Украiни,
мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною
Радою УкраТни, Законами. УкраТни, актами Президента УкраiЪи, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, Нацiона-tlьного агентства з питань запобiгання корупцii',
iншими актами законодавства та цим Положенням.

5. OcHoBHi завдання робочоТ групи:
1) планування роботи з оцiнювання корупцiйних ризикiв:
2).дослiдження середовища органiзацii та визначення обсягу оцiнювання

корупцiйних ризикiв;
3) обмiн iнформацiею та проведення консультацiй iз внутрiшнiми та

зовнiшнiми заiнтересованими сторонами, у тому числi шляхом ik опитування
(анкетування), iнтерв'ювання;

4) здiйснення iдентифiкацii, аналiзу та визначення piBHiB корупцiйних
ризикiв;

5) розробка заходiв впливу на корупцiйнi ризики.
6. Робоча група вiдповiдно до покладених на неi завдань:
1) узгоджуе органiзацiйнi питання свосi дiяльностi (засоби комунiкацii,

мiсця проведення зустрiчей, способи документування, накопичення iнформацiТ,
обмiну iнформацiею тощо);



2

2) складае план оцiнювання корупцiйних ризикiв та пiдготовки
антикорупцiйноi програми;

3) органiзовуе отриманНя вiдомОстей длЯ оцiнювання корупцiйних ризикiв
шляхом використання рiзних джерел iнформацii;

4) дослiджуе середовище дУ (ТМо) та визначае обсяг оцiнювання
корупцiйних ризикiв:

- визначае функuiТ та активи установи,
цiннiсть;

- встановлюе внутрiшнi та зовнiшнi
аналiзус характер iх взасмодiТ з ДУ <Tl\4O>;

- складас перелiк нормативно-правових
rцо регулюють дiяльнiсть установи;

- збирае та аналiзуе iнформацiю про iншi фактори середовища установи;

що становлять значну економiчнч

заiнтересованi сторони установи,

aKTiB та розпорядчих документiв,

про середовище установи;
- погоджуе перелiк функцiй (окремих процесiв) у дiяльностi

потенцiйно вразливих до корупцiТ;
5) iдентифiкуе корупцiйнi ризики:
- описуе потенцiЙно вр€tзЛивi дО корупцii функцii, процеси (пiдпроцеси) у

дiяльностi установи;
- аналiзуе описанi потенцiйно вразливi до корупцii функцiт, процеси

(пiдпроцеси) у дiяльностi установи;
- виявляе та дет€lJIЬно докуМентуС oKpeMi елементи корупцiйних ризикiв;
6) аналiзуе корупцiйнi ризики:
- визначае piBeHb iMoBipHocTi реалiзацii корупцiйних ризикiв;
- визначае потенЦiйнi втрати установи вiд реалiзацii корупцiйних ризикiв;
- визначае piBeHb наслiдкiв вiд реалiзацiI корупцiйних ризикiв;
7) визначас piBHi корупцiйних ризикiв;
8) розробдяе заходи впливу на корупцiйнi ризики;
9) розглядае пропозицii та зауваження до проекту антикорупцiйноi

програми щодо результатiв оцiнювання корупцiйних ризикiв;
10) взаемодiе з громадськiстю та iншими зовнiшнiми .Ъi"r.р.сованими

сторонами з питанЬ, Що ныIежать до компетенцiI робочоi групи;
11) здiйснюе за дорученням керiвника установи iншi повноваження

пов'язанi з виконанням основних завдань.
7. Робоча група для виконаннrI покладених на неi завдань мас право:
1) за письмовим запитом одержувати вiд структурних пiдроздiлiв установи

iнформацiю та документи (iх копii), необхiднi для виконання поставлених перед
робочою групою завдань, з урахуванням положень законодавства щодо захисту
iнформацii;

2) провОдитИ опитування, iнтерв'ЮваннЯ працiвникiв установи, iнших
внутрiшнiх та зовнiшнiх заiнтересованих cTopiH;

3) залучати у разi потреби до дiяльностi робочоi групи iнших працiвникiв
установи;

- скJIада€ аналiтичнi довiдки за резулътатами збору та аналiзу iнформацii

установи як



4) пiд час оцiнювання корупцiйних ризикiв використовувати рiзнi джерела
iнформацii;

5) ЗаЛУЧаТи для забезпечення своеТ дiяльностi необхiднi матерiально-
технiчнi ресурси;

6) бРати учать у гryблiчному обговореннi проекту антикорупцiйноi
програми;

7) вносити керiвнику установи пропозицii щодо вдосконЕLленнrI дiяльностi
ДУ кТМО> у сферi запобiгання та гlротидii корупцiТ.

8. Персональний скJIад робочоТ групи затверджуеться наказом ДУ (ТМО).
Начальник установи визначае голову, заступника голови та секретаря робочоТ
групи.

Голова робочоi групи мас заступника. У разi вiдсутностi голови робочоТ
ГрУПи Його обов'язки виконуе заступник голови робочоТ групи. У разi
оДночасноi вiдсУтностi голови робочоi групи та його заступника обов'язки
голови робочоi групи виконус iT секретар.

9. Голова робочоi групи:
1) органiзовус дiяльнiсть робочоi групи та забезпечуе для цього необхiднi

умови:
- здiйснюс пiдготовку засiдань робочоТ групи;
- забезпечуе ведення протоколiв засiдань робочоi групи;
- забезпечуе обмiн iнформацiею мiж членами робочоi групи;
2) здiйснюе координацiю роботи з оцiнювання корупцiйних ризикiв та

розробки заходiв впливу на корупцiйнi ризики.
10. Секретар робочоi групи:
1) готуе проект порядку денного засiдання робочоi групи;
2) iнформуе членiв робочоi групи та запрошених осiб про дат}, час i мiсце

проведення засiдання робочоi групи, порядок денниЙ та готуе документи до
нього;

З) оформлюс протоколи засiдання робочоi групи;
4) готус iншi документи, необхiднi для забезпечення дiяльностi робочоi

групи.
11. Члени робочоi групи мають право:
1) ознайомлюватися з матерiалами, що наJIежать до повноважень робочоТ

групи;
2) висловлювати свою позицiю пiд час засiдання робочоi групи та брати

г{асть у прийняттi рiшень шляхом голосування;
З) iнiцiювати у разi потреби скликання засiдання робочоi групи, а також

вносити пропозицii щодо розгляду питань, не з€Lзначених у порядку денному;
4) здiйснювати iншi повноваження, пов'язанi iз дiяльнiстю робочоi групи.
12. Основною формою дiяльностi робочоi групи с засiдання, якi

проводяться вiдповiдно до плану оцiнювання корупцiйних ризикiв та
пiдготовки антикорупцiйноi програми ДУ (ТМО) або у разi потреби.

13. Засiдання робочоi групи с правомочним, якщо на ньому присутнi
бiлъше нiж половина iT членiв.



14. Рiшення робочоi групи приймаеться простою бiльшiстю голосiв та
оформлюеться протоколом засiдання. У разi рiвного розподiлу голосiв
вирlш€Lдьним е голос голови робочоТ групи.

15. У протоколi зазначаються список присутнiх на засiданнi робочоi групи,
ПИТаНШI, ЯКi РОЗГЛЯД€tЛиСя, рiшення, прийнятi за резул"rчrurЙ обгоuорЁrrн"
вiдповiдного питання, та пiдсумки голосування.

16. Кожен член робочоi групи мае право внести до протоколу висловленi
пiд час засiдання пропозицii та зауваження з порушеного питання.

17. Протокол засiдання робочоI групи оформлюсться протягом двох
робочих днiв згiдно з Iнструкцiею з документування управлiнськоi iнформацiТ
та органiзацii роботИ з докуМентами, створенимИ В паперовiй- формi,
затвердЖеною наказоМ MiHicTepcTBa внУтрiшнiх справ Украiни вiд 29 липня
20t9 рокУ j\ъ 630, пiдписуеться головоЮ (головуючим на засiданнi) та
секретарем робочоi групи. Протокол доводиться до вiдома Bcix членiв робочоi
групи.

18. РiшеннЯ робочоi |РУПИ, прийнятi у межах fi повноважень, мають
рекомеЕдацiйний характер.

19. Матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi робочоi групи здiйснюе
установа.

уповноважений з
антикорупцiйноТ дiяльностi BiKTop }I{YK


