
Управління корупційними ризиками 

Шановний відвідувачу! 

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по 

Черкаській області» у здійсненні заходів з виявлення, усунення та мінімізації 

корупційних ризиків у своїй діяльності керується Методологією управління 

корупційними ризиками, затвердженою наказом Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21. 

 

Основні терміни вживаються у такому значенні.   

 

Управління корупційними ризиками – цілеспрямована, скоординована 

діяльність організації з виявлення, усунення, мінімізації корупційних ризиків 

у діяльності ДУ «ТМО».  

 

Корупційний ризик – імовірність вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення, що негативно вплине на діяльність ДУ «ТМО». 

 

Джерело корупційного ризику – обставина або їх сукупність, що може 

спричинити або допустити виникнення корупційного ризику 

 

Активи організації – кошти, майнові, корпоративні, інші права та ресурси, 

що належать ДУ «ТМО»; 

 

Середовище організації – це сукупність внутрішніх та зовнішніх факторів, 

які характеризують діяльність ДУ «ТМО» та мають або можуть мати вплив 

на досягнення мети цієї діяльності 

 

Середовище організації складається із внутрішніх та зовнішніх 

факторів. 

 

Внутрішніми факторами середовища є: 

активи ДУ «ТМО»; 

завдання, функції та повноваження ДУ «ТМО», процеси прийняття рішень, 

що відбуваються або будуть відбуватися у плановому періоді; 

культура ДУ «ТМО»; 

система управління ДУ «ТМО», організаційна структура; 

стратегії, політики та стандарти діяльності ДУ «ТМО»; 

інші внутрішні фактори середовища. 

 

Зовнішніми факторами середовища є: 
правові, політичні, соціальні, економічні, технологічні, культурні, екологічні 

та територіальні фактори на міжнародному, національному або місцевому 

рівнях; 

взаємозв’язки між зовнішніми заінтересованими сторонами та ДУ «ТМО», 



зокрема: 

договірні відносини, у тому числі потенційні, що можуть виникнути між ДУ 

«ТМО» та зовнішніми заінтересованими сторонами; 

взаємодія ДУ «ТМО» з державними органами та органами місцевого 

самоврядування, іншими суб’єктами, взаємодія ДУ «ТМО» з юридичними та 

фізичними особами; 

інші зовнішні фактори середовища, визначені робочою групою. 
 

Внутрішні заінтересовані сторони – керівник та інші працівники ДУ 

«ТМО». 
Зовнішні заінтересовані сторони – фізичні та/або юридичні особи, їх 
об’єднання, інші суб’єкти, які не є внутрішніми заінтересованими 
сторонами, з якими взаємодіє ДУ «ТМО» або може взаємодіяти в 
процесі виконання своїх функцій. 
Відповідно до доручення ДУ «ТМО» від 11 листопада 2022 року № 

137 Державною установою «Територіальне медичне об’єднання МВС України 

по Черкаській області» розпочато процедуру оцінювання корупційних ризиків 

у його діяльності 
 

https://mvs.gov.ua/upload/1/3/4/8/3/8/jz8PvXnC5bzfP4QBkFr7fgC9ZnHmXPqrdFawWmnq.pdf
https://mvs.gov.ua/upload/1/3/4/8/3/8/jz8PvXnC5bzfP4QBkFr7fgC9ZnHmXPqrdFawWmnq.pdf

