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ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків  

у діяльності ДУ «ТМО МВС України по Черкаській області»  

 

З метою належного виконання вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та 

реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням 

Національного агенства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 року № 

734 у Державній установі «Територіальне медичне об’єднання МВС України 

по Черкаській області»  було проведено оцінку корупційних ризиків у її 

діяльності. 

У зв’язку з організаційно-штатними змінами в Державній установі 

«Територіальне медичне об’єднання МВС України по Черкаській області» 

наказами від 04.05.2020 року № 38 та від 04.01.2022 року № 1 внесено зміни до 

складу Комісії  з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми. Головою комісії визначено уповноваженого з 

антикорупційної діяльності.  

  До складу комісії включено: заступника начальника установи з 

медичних питань, заступника начальника установи з економічних питань, 

заступника начальника з технічних питань, головного бухгалтера, старшого 

інспектора з кадрів, провідного юрисконсульта, представників структурних 

підрозділів.  

Для проведення оцінки корупційних ризиків залучалися представники 

тендерного комітету установи, лікарський та середній медичний персонал ДУ 

ТМО, які надавали необхідну інформацію для проведення оцінки корупційних 

ризиків. 

За результатами вивчення комісією затверджено перелік функцій ДУ 

«ТМО», для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків: 

- управління фінансами; 

- надання медичних послуг. 

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства  

від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

28 грудня 2016 року за № 1718/29848, комісією  з оцінки корупційних ризиків 

та моніторингу виконання антикорупційної програми установи ідентифіковано 
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корупційні ризики в діяльності ДУ «ТМО», здійснено їх формальне визначення 

та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.  

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО» 

підготовлено: 

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО», 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи 

пов’язаного з корупцією правопорушення (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 Черкаській області»                    Віктор ЖУК 


