
                                                                                                                        

                                                                                   Додаток 1  

                                                                                                                          до Звіту за результатами оцінки 

                                                                                                                                   корупційних ризиків в діяльності ДУ  

«ТМО МВС України по Черкаській  області»  

                                                                                       на 2022  рік  

  

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності  ДУ «ТМО МВС України по Черкаській 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 корупційного 

чи пов’язаного з корупцією 

правопорушення  

1. Управління фінансами 

1. Наявність можливості 

необґрунтованого внесення змін 

до розпису асигнувань та 

кошторису 

Вплив на забезпеченість 

установ фінансовими 

ресурсами в бюджетному 

періоді (дефіцит чи 

надлишкове фінансування) 

При затвердженні обсягів 

фінансування розпорядників 

нижчого рівня здійснення 

впливу на забезпеченість 

установ фінансовими ресурсами 

в бюджетному періоді (дефіцит 

чи надлишкове фінансування) 

Диспропорція фінансування 

підрозділів, які належать до сфери 

управління МВС, неефективне 

використання коштів 

2. Надання медичних послуг  

1. Наявність у працівника 

закладу охорони здоров’я, що 

належать до сфери управління  

МВС, можливості задовольнити 

свій приватний інтерес при 

призначенні та виділенні 

безкоштовних ліків 

Можливі зловживання 

медичними працівниками 

відомчих медичних 

закладів МВС при  

забезпеченні 

безкоштовними ліками 

осіб, які обслуговуються в 

закладах охорони здоров’я 

МВС 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 

Недотримання вимог 

нормативно-правових 

документів щодо  надання 

безкоштовних ліків, 

відповідним категоріям осіб, які 

мають право на їх отримання.  

 

Отримання безкоштовних ліків 

особами, які відповідно до 

законодавства не мають на це право; 

вчинення корупційного 

правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з 

корупцією; втрата репутації серед 

осіб, які звертаються за наданням 

медичних послуг до закладів охорони 

здоров’я МВС 
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також виписування 

рецептів на отримання 

безкоштовних ліків особам, 

які мають право на 

отримання державної 

допомоги з наступною їх 

видачею стороннім особам 

2. Наявність можливого 

конфлікту інтересів у 

працівника, який надає медичні 

послуги в системі МВС,  у тому 

числі 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 в системі МВС у зв’язку 

з роботою в них осіб, які 

пов’язані із працівником 

приватним інтересом 

Наявність 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 ДУ «ТМО МВС України 

по Черкаській області»                     Н. ЧОРНОІВАНЕНКО 

 

 


