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 Додаток 1  

до Антикорупційної програми  

ЦП МВС країни на 2020 – 2022  роки 

 

 

ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків  

у діяльності Центральної поліклініки Міністерства внутрішніх справ України 

 

Відповідно до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання 

листа Управління запобігання корупції Міністерства внутрішніх справ України №18/2-

1351 від 22.01.2020 року протягом січня та лютого 2020 року проведено оцінку 

корупційних ризиків у діяльності Центральної поліклініки Міністерства внутрішніх справ 

України (далі – ЦП МВС). 

Робочою групою з оцінки корупційних ризиків була виконана робота стосовно 

вивчення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання щодо наявності 

корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних 

заходів з усунення корупційних ризиків. До діяльності робочої групи з оцінки 

корупційних ризиків також долучалися інші працівники ЦП МВС, які надавали 

інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків. 

З метою ідентифікації корупційних ризиків робочою групою був проведений 

ґрунтовний аналіз наступних складових: 

• попередня діяльність структурних підрозділів ЦП МВС з метою виявлення заходів, 

процедур та рішень, які могли стати причиною вчинення працівниками ЦП МВС 

корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з корупцією; 

• нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність 

структурних підрозділів ЦП МВС та окремі процедури, на предмет наявності в них 

положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень та/або 

правопорушень, пов'язаних з корупцією (корупціогенних факторів); 

• характер та обсяг повноважень посадових осіб ЦП МВС, що передбачає вивчення 

посадових інструкцій таких осіб, а також їх співставлення з реальним обсягом компетенції 

та здійснюваною діяльністю. 

Робоча група з оцінки корупційних ризиків також проаналізувала стан виконання 

Антикорупційної програми Підприємства на 2019 рік, затвердженої наказом № 100 від 

10.04.2019 року.  

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження (аналізу) 

зовнішніх та внутрішніх ресурсів щодо виявлення чинників корупційних ризиків. 

При використанні внутрішніх ресурсів проведені: 

• особисті бесіди з окремими працівниками ЦП МВС, які здатні з огляду на свій 

досвід, компетенцію, виконувані обов'язки більш детально висвітлити проблемні 

(потенційно ризиковані) сфери діяльності ЦП МВС; 

• обговорення на нарадах, засіданнях питань, пов'язаних з корупційними ризиками у 

діяльності посадових осіб ЦП МВС, а також спільний пошук шляхів їх усунення 

(мінімізації). 

При використанні внутрішніх ресурсів здійснено аналіз зовнішнього досвіду, що 

полягає у вивченні стану реалізації процедур, спрямованих на виявлення та запобігання 

корупції, що здійснюються іншими державними підприємствами, установами, 

організаціями, а також державними органами. 
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За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ЦП МВС підготовлено: 

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності закладу, установи і 

підприємства, що належить до сфери управління МВС, 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). 

 

 

Голова робочої групи з оцінки корупційних ризиків  

Центральної поліклініки МВС України                    _________________ Віталій Машук 


