
 

 Додаток 1  

до Антикорупційної програми Державної 

установи «Територіальне медичне 

об’єднання МВС України по Полтавській 

області» на 2020-2022 роки 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник ДУ «ТМО МВС України  

по Полтавській області» 

                                      

                                     Олександр ГЛУШКО 

28.01. 2022 

 

 

ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків  

у діяльності Державної установи «Територіальне медичне 

об’єднання МВС України по Полтавській області» 

 

З метою належного виконання вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», наказу Державної установи «Територіальне медичне об’єднання 

Міністерства внутрішніх справ України по Полтавській області» від 27 лютого 

2020 року № 8 о/д «Про затвердження Антикорупційної програми Державної 

установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ 

України по Полтавській області» на 2020-2022 роки», з урахуванням 

Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів 

влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції 19 січня 2017 року № 31, Методології оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, зареєстрованої у 

Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, у Державній 

установі «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Полтавській 

області» було проведено чергову оцінку корупційних ризиків у її діяльності. 

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання зазначеного питання, 

залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності ТМО 

представників громадськості та експертів, які обізнані про внутрішнє і 

зовнішнє середовище ТМО, інформацію про зазначене рішення начальника 

ТМО доведено до кожного співробітника ТМО під підпис, 25.11.2021 

розміщено в рубриці «Новини» офіційного веб-сайта ТМО, 24.11.2021 

розміщено на сторінці ТМО у мережі Facebook. 

У зв’язку з організаційно-штатними змінами в ТМО наказом від 

23.11.2021 № 141 о/д оновлено склад комісії з оцінки корупційних ризиків та 

моніторингу виконання антикорупційної програми, а також Положення про неї. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA852UA852&q=facebook+germany+gmbh&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMitTCsuU-LVT9c3NEy3zDNPMTcw1tLMKLfST87PyUlNLsnMz9PPL0pPzMusSgRxiq2KS5OKM1MyE4syU4sXsYqmJSanJuXnZyukpxblJuZVKqTnJmUAAJOzjhxgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiTj7bEk5PjAhVPHLkGHa1rAbsQmxMoATAhegQICxAj
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До складу комісії входить 11 осіб. До її роботи залучався представник 

громадської організації «Правопорядок». 

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження 

(аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища ТМО щодо виявлення 

чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-

управлінській діяльності МВС.  

Визначено та використано наступні джерела отримання інформації для 

ідентифікації корупційних ризиків: 

- нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють 

діяльність ТМО; 

- аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних 

ризиків за попередні роки; 

- результати перевірок, аудиту, проведених контролюючими органами, 

а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань в ТМО; 

- публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах; 

- інформація з відкритих реєстрів; 

- результати анкетування працівників ТМО; 

- звернення, що надійшли до ТМО від фізичних та юридичних осіб. 

У ході вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища установи, за 

результатами аналізу зібраних матеріалів комісією з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми затверджено 

такий перелік функцій/процесів Державної установи «Територіальне медичне 

об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Полтавській області», 

для яких необхідно провести оцінку корупційних ризиків: 

- управлінська діяльність, організаційно-штатна структура, розподіл 

обов’язків та повноважень, делегування повноважень; 

- управління персоналом; 

- проведення процедур закупівель; договірна політика, здійснення 

спільної діяльності з діловими партнерами; 

- управління матеріальними ресурсами та фінансами; 

- дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом 

України «Про запобігання корупції»; 

- надання медичних послуг, надання платних послуг. 

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми ідентифіковано корупційні ризики у діяльності 

Державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства 

внутрішніх справ України по Полтавській області», здійснено їх формальне 

визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків, з урахуванням 

корупційних ризиків, визначених під час розробки Антикорупційної програми 

ТМО на 2020-2022 роки. 

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми вирішено у сфері діяльності «Процедура закупівель» 

виключити п.2, що стосується посадових осіб тендерного комітету, у зв’язку з 
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припиненням його функціонування згідно з чинним законодавством. У іншому 

залишити Антикорупційну програму ТМО на 2020-2022 роки без змін. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної 

установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ 

України по Полтавській області» підготовлено: 

- опис ідентифікованих корупційних ризиків у її діяльності, чинники 

корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту); 

- пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених 

корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та 

заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).  

 

Уповноважений з антикорупційної 

діяльності, голова комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми ДУ 

«ТМО МВС України по Полтавській області»  

 

 

                 

             Наталія ТРЕТЯК 
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Заступник голови комісії  

 

 

Олександр МАРЧЕНКО 

 

 

Член комісії  

 

 

Андрій АНДРЕНКО  

Член комісії 

 

Євгенія СЕРГАТА 

Член комісії 

 

Світлана ВІТКО 

Член комісії  

 

Олена ПРОДАН  

Член комісії  

 

Віктор ЛИСЕНКО  

Член комісії  

 

Марія КНИШ 

Член комісії 

 

Йосип БЕГМАН 

Член комісії  

 

Ірина ДНІПРОВСЬКА  

Секретар комісії 

 

Ірина ЧЕРЕВКО 

 


