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ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  

Державної установи «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх 

справ України» з урахуванням виконання Антикорупційної програми на 

2020-2022 роки у 2021 році 

 

На виконання доручення Міністра внутрішніх справ України до доповідної 

записки начальника Управління запобігання корупції МВС від 12.11.2021  

№ 48482/18 «Про оцінку корупційних ризиків та планування антикорупційної 

діяльності суб’єктів системи МВС на 2022 рік», пункту 2 розділу ІІІ 

Антикорупційної програми Державної установи «Головний медичний центр 

Міністерства внутрішніх справ України» (далі - Установа) на 2020-2022 роки  

(у редакції наказу ДУ «ГМЦ МВС України» від 05.01.2022 № 1), наказу від 

20.12.2021 № 142  «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Державної установи «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ 

України», проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності ДУ «ГМЦ МВС 

України».  

У зв’язку з організаційно-штатними змінами,  наказом від 20.12.2021 № 142   

також внесено зміни до складу Робочої групи з оцінки корупційних ризиків. 

Головою робочої групи визначено уповноваженого з антикорупційної діяльності.  

З метою оцінки корупційних ризиків у діяльності Установи, додатково було 

проведено опитування усіх працівників шляхом онлайн-анкетування анонімно та 

на добровільних засадах. 

Робочою групою затверджено такий перелік функцій/процесів Державної 

установи «ГМЦ МВС України», для яких необхідно провести оцінку корупційних 

ризиків: 

серед загальних: управління фінансами; управління персоналом; 

серед спеціалізованих: надання медичних послуг.  



Робочою групою проведено аналіз ідентифікованих корупційних ризиків при 

підготовці Антикорупційної програми на 2020-2022 роки , здійснено їх формальне 

визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.  

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної установи 

«ГМЦ МВС України» встановлено відсутність додаткових корупційних ризиків та 

підготовлено: 

опис ідентифікованих корупційних ризиків у її діяльності, чинники 

корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з корупцією (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). 

Враховуючи відсутність додаткових корупційних ризиків, Антикорупційна 

програма Державної установи «ГМЦ МВС України» на 2020-2022 роки внесення 

змін не потребує. 

 

 

Уповноважений з антикорупційної  

діяльності ДУ «ГМЦ МВС України»           п/п                   Олександр СТАДНИЧУК 


