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Звіт за результатами виконання Антикорупційної програми  

на 2020-2022 роки у І півріччі 2022 року 

 

У ДУ «ГМЦ МВС України» (далі - Установа) у І півріччі 2022 року були 

організовані та проведені (в тому числі в умовах воєнного стану) такі заходи із 

запобігання корупції, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо 

програм антикорупційного спрямування. 

1. У зв’язку з перейменуванням Центрального госпіталю МВС України 

у Державну установу «Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ 

України», відповідно до розділу ХVІ Антикорупційної програми на 2020-2022 

роки, наказом Установи від 05.01.2022 № 1 затверджено нову редакцію 

Антикорупційної програми. 

2. З метою проведення оцінки корупційних ризиків та забезпечення 

норм чинного законодавства під час провадження Установою діяльності, 

пов’язаною з боротьбою та протидією корупції, наказом Установи від 20.12.2021 

№ 142 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в ДУ «ГМЦ МВС України»  

затверджено склад Робочої групи з оцінки корупційних ризиків та, відповідно, 

проведено оцінку корупційних ризиків з урахуванням результатів виконання 

антикорупційної програми у 2021 році та розроблено заходи щодо їх зниження 

або усунення.  

Додатково, для оцінки корупційних ризиків, у період з 10 до 20 січня 2022 

року, було проведено опитування шляхом онлайн-анкетування анонімно та на 

добровільних засадах. За результатами опитування, додаткових корупційних 

ризиків в діяльності Установи не встановлено. На сьогодні, в умовах воєнного 

стану, додаткових ризиків в діяльності Установи також не виявлено. 

3. Відповідно до розділу Ш Антикорупційної програми Установи на 

2020-2022 роки, наказом від 21.01.2022 № 5 затверджений Порядок розгляду 

повідомлень про факти порушення антикорупційної програми, вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Державній установі 

«Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України» та 

додатково доведений до працівників Установи. 

4. Організовані та проведені, в умовах воєнного часу, додаткові 

роз’яснювальні бесіди та консультації безпосередньо з адміністративно-
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управлінським персоналом та керівниками структурних підрозділів з питань 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, виконання основних вимог 

Антикорупційної програми Установи. 

Окремо ознайомлено начальника Установи щодо порядку декларування в 

умовах воєнного стану.  

Також, три працівники брали участь у навчаннях на базі Національної 

академії внутрішніх справ України в режимі конференц-зв’язку з основних 

положень антикорупційного законодавства для працівників територіальних 

органів МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери 

управління МВС.  

Уповноважений з антикорупційної діяльності Установи брав участь у 

тренінгу, який проводився НАЗК. За результатами тестування отримав 

відповідний сертифікат. 

5. Проведені: чотири (в тому числі в умовах воєнного стану) 

індивідуальні антикорупційні інструктажі працівників Установи, які  виконують 

організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з основних 

положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) з 

повідомленням про відсутність конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням 

посадових обов’язків; інструктажі інших працівників – при призначенні на 

штатні посади.  

6. На виконання доручення Міністра внутрішніх справ України від 

01.06.2022 № 67/18, до УЗК МВС надіслано інформацію про працівників та їх 

близьких осіб, які працюють в Установі. 

7. Забезпечено функціонування системи опрацювання проєктів наказів 

(доручень), інших документів з основної діяльності, адміністративно-

господарських питань і додатків до них, а також з кадрових питань. Зазначені 

документи в обов’язковому порядку подаються на розгляд та візування 

Уповноваженому.  

8. Проведені, в межах компетенції Уповноваженого, антикорупційні 

перевірки ділових партнерів. За результатами підготовлені чотири відповідні 

рекомендації (в т. ч. під час дії воєнного стану). 

Протягом звітного періоду порушень вимог Закону, Антикорупційної 

програми не виявлено, у зв’язку з чим перевірок та внутрішніх розслідувань не 

проводилось. 

Фактів втручання в діяльність Уповноваженого під час здійснення ним  

своїх повноважень, а також покладання на нього обов’язків, що не  належать або 

виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на 

нього завдань, не виявлено. 

 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності 

ДУ «ГМЦ МВС України»                                                 Олександр СТАДНИЧУК 

 
 


