
 

 

Додаток 2  

до Звіту за результатами оцінки  

корупційних ризиків у діяльності  

ДУ «ГМЦ МВС України» 

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення  

 
Корупційний ризик Пріоритетність 

кор. ризику  

(низька/ 

середня/висока) 

Заходи щодо усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 

відповідальна (і) 

за виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходу 

Необхідні для 

впровадження 

заходів 

ресурси  

Очікувані 

результати 

1. Управління фінансами 

1. Можливість 

необґрунтованого 

внесення пропозицій 

до МВС щодо змін 

до річного розпису 

асигнувань 

установи,  

помісячного розпису 

асигнувань 

загального фонду та 

помісячного розпису 

спеціального фонду 

Державного 

бюджету на 

відповідний рік 

Низька Здійснення аналізу та 

перевірки заявок, поданих 

структурними 

підрозділами установи 

щодо потреби у закупівлі 

відповідних матеріальних 

ресурсів з подальшим 

обгрунтуванням 

пропозицій установи до 

МВС щодо внесення змін 

до річного розпису 

асигнувань, помісячного 

розпису асигнувань 

загального фонду та 

помісячного розпису 

спеціального фонду 

Державного бюджету на 

відповідний рік 

Начальник ДУ 

«ГМЦ МВС 

України»  

Коробка В.І.,  

заступник 

начальника 

установи з 

економічних 

питань  

Калапська Т.І., 

головний бухгалтер 

установи 

Потьомкіна Ю.В 

Перед поданням 

змін до розпису 

на погодження 

та затвердження 

до МВС 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

Внесення змін до 

розпису 

відповідно до 

вимог 

бюджетного 

законодавства. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного або 

пов'язаного з 

корупцією 

правопорушення 

 

 

 

 

 

2. Управління персоналом 

1. Можливе 

прийняття на посади 

осіб, які не 

відповідають 

встановленим 

вимогам, або тих, які 

Середня Проведення перевірок 

достовірності наданих 

претендентом на посаду 

відомостей про себе з 

оригіналами  відповідних 

документів (у тому числі 

Начальник відділу 

персоналу 

Маланчій М.О., 

 

уповноважений з 

антикорупційної 

Перед 

призначенням на 

посаду 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

Перевірки 

проводяться.  

Результати 

доповідаються 

начальникові 

установи 
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подали недостовірні 

відомості 

шляхом пошуку відомостей 

у доступних реєстрах та 

базах даних). 

Розгляд та візування 

уповноваженим з реалізації 

Антикорупційної програми 

проєктів наказів про 

призначення на посаду 

працівників 

діяльності установи 

Стадничук О.М. 

2. Можливий вплив 

посадових осіб на 

процедуру відбору 

персоналу з метою 

сприяння прийняттю 

на роботу, 

переміщенню по 

роботі (підвищення 

на посаді, 

пониження на 

посаді, переведення 

в інший підрозділ, у 

т.ч. третіх осіб) 

близьких їм осіб 

 

 

 

 

 

Низька Запровадження 

обов’язкової чіткої і 

прозорої процедури 

добору персоналу на різні 

категорії посад за 

уніфікованими формами 

кадрових документів у 

всіх підрозділах та за 

всіма напрямами роботи. 

Проведення аналізу 

документів при прийнятті 

на роботу, переміщенню 

по роботі, перевірок 

достовірності наданих 

претендентом на посаду 

відомостей про себе. 

Підготовка та подання 

суб’єкту призначення 

довідки про результати  

Начальник відділу 

персоналу 

Маланчій М.О., 

уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності установи 

Стадничук О.М 

Перед 

призначенням на 

посаду 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

Перевірки 

проводяться.  

Результати 

доповідаються 

начальникові 

установи 

3. Уразливість 

працівників відділу 

персоналу та 

уповноважених 

співробітників 

підрозділів установи 

до впливу 

керівництва, а також 

сторонніх осіб на 

порядок та 

Низька Проведення навчання  

співробітників відділу 

персоналу та керівників 

структурних підрозділів 

установи щодо вимог 

антикорупційного 

законодавства, у тому 

числі щодо  чинних 

антикорупційних 

обмежень 

Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності установи 

Стадничук О.М 

Згідно з окремо 

затвердженим 

планом. 

Щорічно, 

звіт до 01.01.  

та до 01.07. 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті  

Навчання 

проводяться.  

Довідки про 

результати 

подаються на 

розгляд 

начальникові 

установи із звітом 

про виконання 

Антикорупційної 
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результати 

здійснення заходів з 

питань кадрового 

забезпечення 

 програми.  

 

3. Надання медичних послуг 

1. Можливість 

використання 

медикаментів та 

продуктів 

харчування для 

задоволення 

приватних потреб 

працівників 

установи 

Низька Проведення навчання з 

працівниками установи з 

антикорупційного 

законодавства та 

відповідальності у разі 

його порушення. 

Забезпечення проведення 

планових та 

позапланових перевірок 

наявності, використання 

та зберігання 

медикаментів та 

продуктів харчування в 

підрозділах установи 

 

 

 

 

Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності установи 

Стадничук О.М  

 

 

Заступник 

начальника 

установи з 

економічних 

питань  

Калапська Т.І., 

головний бухгалтер 

установи 

Потьомкіна Ю.В., 

завідувач аптеки 

Жогова І.Ю. 

 

 

 

 

Щокварталу 

 

 

 

 

 

Щомісяця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол та 

плани 

проведення 

навчання 

 

 

Проводяться 

планові та 

позапланові 

перевірки 

наявності, 

використання та 

зберігання 

медикаментів та 

продуктів 

харчування в 

підрозділах 

установи. 

Результати 

перевірок 

розглядаються на 

нарадах 

керівництва 

установи 

 

Уповноважений з антикорупційної  

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


