
 Додаток 1  

до Антикорупційної програми  

Медичного реабілітаційного центру МВС 

України «Хутір Вільний»  на 2020-2022 

роки 

  

 

ЗВІТ 
за результатами оцінки корупційних ризиків  

у діяльності Медичного реабілітаційного центру МВС України «Хутір 

Вільний» 

 

Відповідно до положень Антикорупційної програми Медичного 

реабілітаційного центру МВС України «Хутір Вільний»  розпочато оцінку 

корупційних ризиків у її діяльності.  

До складу комісії включено заступника начальника з технічних питань 

Зоріну О.В. – голова комісії, головного бухгалтера Ганжу Т.В., інспектора з 

кадрів Караульну О.І., 

голову профспілкового комітету Дубовик Л.В. 

Комісією обговорювалось питання: 

- які вбачаються найбільш вразливими до корупційних чи пов’язаних з 

корупцією правопорушень; 

- корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення, у яких Медичний 

реабілітаційний центр МВС України «Хутір Вільний» матиме найбільші 

наслідки в частині впливу на репутацію установи, фінансових втрат, впливу 

на ділові стосунки з партнерами тощо. 

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання питання корупційних 

ризиків, Комісією проведено заходи з виявлення корупційних ризиків у 

діяльності установи, а саме, керуючись Методологією оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, що затверджена рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року № 

126, Посібником з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії 

корупції, що розроблений у рамках реалізації Програми розвитку фінансового 

сектору та розміщений на офіційному веб-сайті МВС, проаналізовано 

потенційні корупційні ризики, що можуть виникати при діяльності установи 

та затверджено перелік процесів в Медичному реабілітаційному центрі МВС 

України «Хутір Вільний», а саме: управління фінансами; публічні закупівлі; 

організація роботи із запобігання та виявлення корупції; управління 

персоналом. 

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного 

агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 ідентифіковано 

корупційні ризики в діяльності МВС, здійснено їх формальне визначення та 

проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.  



За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Медичний 

реабілітаційний центр МВС України «Хутір Вільний» підготовлено: 

опис ідентифікованих корупційних ризиків у її діяльності, чинники 

корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 

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

таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 

(додаток 2).  

 

 

Голова комісії                                                       Зоріна О.В. 
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