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Додаток 2 
до Антикорупційної програми МРЦ МВС «Хутір Вільний» 

Заходи із запобігання і протидії корупції у системі МРЦ МВС «Хутір Вільний» щодо 
програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати 

Найменування 
завдання 

Зміст заходу Строк виконання Відповідальний 

за виконання 
Індикатор 
виконання 
(очікуваний 
результат) 

Джерела 
фінансування 

2020 2021 2022    

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин 
1. Здійснення 

організаційних заходів 

щодо запобігання і 

протидії корупції 

1) розроблення, надсилання на 

погодження та затвердження   

Антикорупційної програми МРЦ 

Лютий   

 Уповноважений  

Видано наказ МВС 

про затвердження 

Антикорупційної 

програми   

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 
 

2) проведення засідань комісії з 
Оцінки корупційних 
ризиків та моніторингу виконання 
антикорупційної програми   з 
метою: здійснення що півріччя 

аналізу виконання 

Антикорупційної програми  

 
 
 

До 15 липня 

 

До 15 січня До 

15 липня 

 

До 15 січня До 

15 липня 

  
 
Секретар комісії 

 
Підписано 
протокол засідання 
комісії 

У межах 

видатків, 

передбачених на 
фінансування   

2. Організація системи 
виявлення інформації 
про порушення 
працівниками вимог 
Закону України «Про 
запобігання корупції» 

1. Розробити форму щодо 
можливості надходження 
повідомлень про порушення 
вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» 
працівниками та розміщення її 
під рубрикою «Повідомлення 
про корупцію» на офіційному 
веб- сайті МРЦ 

Квітень 

  

Уповноважений 

Затверджено 
наказом МРЦ 
«форму» та 
розміщено на 
офіційному веб- 
сайті МРЦ 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
Державному 
бюджеті 
України 

 2. Здійснити аналіз існуючих 
каналів надходження 
повідомлень від викривачів та їх 
захисту 

Березень Березень Березень Уповноважений Забезпечено 
надійний захист 
каналів зв’язку 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
Державному 
бюджеті 
України 
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 3. Забезпечити 
захист існуючих каналів 
надходження 
повідомлень від викривачів 

Квітень Квітень . Квітень Уповноважений Забезпечено 
надійний захист 
каналів зв’язку 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
Державному 
бюджеті 
України 

 4. Моніторинг інформації, яка 
надходить на офіційний веб-
сайт, електронну пошту та інші 
канали зв’язку 

Щомісячно Щомісячно Щомісячно Уповноважений Забезпечено 
надійний захист 
каналів зв’язку 
для отримання 
інформації від 
викривачів 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
Державному 
бюджеті 
України 

 5. Проводити попередні 
перевірки, службові перевірки 
(розслідування) за 
повідомленнями викривачів 

У разі 
надходження 
повідомлень 

У разі 
надходження 
повідомлень 

У разі 
надходження 
повідомлень 

 
 
Уповноважений 

Проведено 
службове 
розслідування 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
Державному 
бюджеті 
України 

 

7. Надання роз’яснень щодо 
порядку реєстрації та розгляду 
повідомлень викривачів 

У разі 
звернення 
працівників 

У разі 
звернення 
працівників 

У разі 
звернення 
працівників 

 
 
Уповноважений 
 

Зроблено запис 
до протоколу 
проведеної 3 
працівниками 
МР Ц методичної 
роботи з питань 
дотримання 
антикорупційно-
го законодавства 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
Державному 
бюджеті 
України 

 

ІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

1. Здійснення заходів 

контролю щодо дотримання   

обмежень та вимог 

запобігання конфлікту 

інтересів   

1)   аналіз  інформації, 

пов'язаної з наявністю у 

посадових осіб  

керівників та 

заступників керівників 

конфлікту інтересів       

Липень Липень Липень  уповноважений   У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 
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ІІІ. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, 
розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту 

1. Здійснення контролю за 

проведенням публічних 

закупівель з метою 

мінімізації корупційних 

ризиків 

1) перевірка 
документації 
стосовно 
проведення 
процедур 
публічних 
закупівель, які 
проводяться в МРЦ 

Згідно з планом 

закупівель на 

2020 рік 

Згідно з планом 

закупівель на 

2021 рік 

Згідно з планом 

закупівель на 

2022 рік 

уповноважений Проведення 

перевірок та 

візування 

документів 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

2) здійснення 

організаційних заходів 

використання системи 

електронних закупівель 

Ргоzогго при проведен-

ні процедури закупівель   

Протягом року, 

під час 

проведення 

закупівельних 

процедур 

Протягом року, 

під час 

проведення 

закупівельних 

процедур 

Протягом року, 

під час 

проведення 

закупівельних 

процедур 

 
Секретар ТК 

Публікації в 
системі 
електронних 
закупівель 
системи 
Ргоzогго 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

3) відповідно до вимог 
законодавства у сфері 

публічних закупівель 

здійснення оприлюд-

нення звітів про укладені 

договори та звітів про їх 

виконання   

Згідно з 

планами 

закупівель на 

2020 рік 

Згідно з 

планами 

закупівель на 

2021 рік 

Згідно з 

планами 

закупівель на 

2022 рік 

Секретар ТК згідно 

із Законом України 

«Про публічні 

закупівлі» 

Розміщено 

інформаційне 

повідомлення на 

вебсайті 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

2. Посилення ефективності 

управління фінансовими 

ресурсами 

1) організація 
виконання завдань і 
заходів, на виконання 
Стратегії модернізації 
Системи бухгалтер-

ського обліку та 

фінансової звітності  

У строки, 

визначені 

Планом 

У строки, 

визначені 

Планом 

У строки, 

визначені 

Планом 

Головний бухгалтер Виконано 
заходи 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті  
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 2) забезпечення 

інформування пацієнтів 

щодо можливості 

отримання безкоштов-

них  процедур   особами, 

які мають право на їх 

отримання, порядку їх 

отримання шляхом 

висвітлення на стендах, 
оприлюднення на 

офіційному веб- сайті  з  

можливістю зворотного 

зв’язку з пацієнтами   

Постійно Постійно Постійно  Забезпечено 
розміщення 
інформації 

У межах 

видатків, 

передбачених на 
фінансування   

 

3)забезпечення 

інформування щодо 

надання медичних 

послуг на договірних 

основах в закладі 

Постійно Постійно Постійно Керівник закладу   Забезпечено 
розміщення 
інформації 

У межах 

видатків, 

передбачених на 
фінансування   

3. Посилення ефективності 

управління матеріальними 

ресурсами 

 проведення аналізу 

залишку запасів 

матеріальних ресурсів та 

інтенсивності їх 

використання 

25 грудня 25 грудня 25 грудня Керівник закладу   Складено звіт та 
надано 
пропозиції за 
результатами 
проведення 
заходів 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

 

 

 

Уповноважений з реалізації антикорупційної програми              Зоріна О.В. 
 

 
  

 


