
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 
„ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

МВС УКРАЇНИ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ” 
(ДУ «ТМО МВС України по Сумській області»)

Код ЄДРПОУ 08733899

Н А К А З

21.11.2022 р. м. Суми № 34

Про створення робочої групи з оцінки 
корупційних ризиків в ДУ «ТМО»

На виконання статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 «1700-УШ, наказу Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 28.12.2021 року №830/21 «Про вдосконалення процесу 
управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.02.2022 року за №220/37556

ч

НАКАЗУЮ:

1. Створити робочу групу з оцінки корупційних ризиків в ДУ «ТМО»
(далі- Робоча група) у складі:

Голова робочої групи: Тельник В.В.- заступник начальника установи

Члени робочої групи:
Тереня Л.О. - уповноважений з антикорупційної діяльності; 
Нужна С.В. - заступник начальника установи з технічних питань; 
Коноваленко В.І. - головний бухгалтер установи;
Гусак С.М. - юрисконсульт;
Полуян І.І. - начальник лікарні (з поліклінікою);
Чередниченко Т.В.- інспектор з кадрів;

2. Затвердити положення про Робочу групу з оцінки корупційних ризиків 
в установі (додається).

3. Робочій групі до 31.01.2023 року провести оцінку корупційних ризиків 
в установі.

4. Вважати таким, що втратив чинність наказ ДУ «ТМО» від 02.11.2021 
№44

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

з медичних питань;

Начальник установи



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ДУ «ТМО» 
від 21.11.2022 №34

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з оцінки корупційних ризиків 

в Державній установі «Територіальне медичне об’єднання 
МВС України по Сумській області»

1. Загальні положення

1.1. Положення про робочу групу з оцінки корупційних ризиків в 
Державній установі «Територіальне медичне об’єднання МВС України по 
Сумській області» (далі - Установа) розроблено відповідно до ст. 61 Закону 
України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 28.12.2021 року №830/21 «Про 
вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 року за 
№220/37556.

Е2. Оцінка корупційних ризиків проводиться у рамках підготовки 
антикопупційної програми Установи або під час її періодичного перегляду.

1.3. Оцінку корупційних ризиків проводить робоча група з оцінки 
корупційних ризиків Установи (далі -  Робоча група).

1.4. Процес оцінки корупційних ризиків в Установі складається з таких 
основних етапів:

- організаційно-підготовчі заходи;
- ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків;
- оцінка корупційних ризиків;
- складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

2. Порядок визначення складу робочої групи

2.1. Суб’єкт затвердження антикорупційної програми Установи 
визначає голову робочої групи та її персональний склад, строк проведення 
оцінки корупційних ризиків, а також затверджує дане положення.

2.2. До складу робочої групи включаються представники від 
керівництва, Установи лікарні (з поліклінікою), бухгалтерії, працівник по 
роботі з персоналом, уповноважений з питань запобігання та виявлення 
корупції Управління.

На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи 
робочої групи можуть в установленому законодавством порядку залучатись 
інші працівники Установи, які не входять до її складу, але можуть надати 
інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних 
ризиків.

3. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків



3.1. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Установи 
робоча група готує звіт, що має містити опис ідентифікованих корупційних 
ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного 
правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією.

3.2. Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених 
корупційних ризиків.

3.3.Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають 
у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним 
ризикам, ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних 
ризиків.

3.4. Перелік видів корупційних ризиків не є вичерпним. Установа може 
самостійно визначити перелік видів корупційних ризиків, можливі механізми 
протидії та запобігання їх виникненню, враховуючи специфіку покладених 
на нього завдань і функцій відповідно до рішення Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 28.12.2021 року №830/21 «Про 
вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 року за 
№220/37556.

3.5. Установа затверджує антикорупційну програму та, разом зі 
звітом, описом ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних 
ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи 
правопорушення пов’язаного з корупцією, направляє її проект до УЗК МВС 
для погодження.

Взяти до уваги, що питання та механізм оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності Установи врегульовано рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 року №830/21 «Про 
вдосконалення процесу управління корупційними ризиками».

Уповноважений з антикорупційної 
діяльності Людмила ТЕРЕНЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ДУ «ТМО» 
від 21.11.2022 № 34

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з оцінки корупційних ризиків та моніторингу

виконання
Антикорупційної програми державної установи «Територіальне медичне 

об’єднання МВС України по Сумській області»

1.Загальні положення

1.1. Положення про Робочу групу з оцінки корупційних ризиків та 
моніторингу виконання Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України 
по Сумській області (далі - Положення, Робоча група) розроблено відповідно 
до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», рішення 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 року 
№830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 року за 
№220/37556.
1.2. Робоча група утворюється і ліквідується наказом начальника ДУ «ТМО 
МВС України по Сумській області» та діє на постійній основі.
1.3. Це положення визначає завдання та функції Робочої групи, а також 
регулює питання організації діяльності Робочої групи.
1.4. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і Законами 
України, указами президента України та постановами Верховної ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, рішеннями Національного агентства з питань 
запобігання корупції, Положенням про ДУ «ТМО МВС України по Сумській 
області» та цим положенням.

2.Основними завданнями Робочої групи є:

2.1. Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС 
України по Сумській області».
2.2. Розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо 
усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС 
України по Сумській області»
2.3. Підготовка пропозицій до проекту антикорупційної програми ДУ «ТМО 
МВС України по Сумській області».

3.Основні функції Робочої групи відповідно до покладених на 
неї завдань:

3.1. Здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних 
ризиків діяльності ДУ «ТМО МВС України по Сумській області» та подає



відповідний документ на затвердження голові Робочої групи. За необхідності 
переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних 
ризиків.
3.2. Проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ДУ «ТМО 
МВС України по Сумській області» з метою виявлення ризиків у 
нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності ДУ 
«ТМО МВС України по Сумській області».
3.3. Організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації 
для ідентифікації (виявлення ) корупційних ризиків.
З.4.. Здійснює ідентифікацію (виявлення ) корупційних ризиків.
3.5. У встановленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків.
3.6. Готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ 
«ТМО МВС України по Сумській області» та пропозиції щодо заходів із 
усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків.
3.7. На підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції 
до проекту антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Сумській 
області»
3.8. Координує виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС 
України по Сумській області»
3.9. Не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання 
антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Сумській області».
3.10. Не рідше ніж один раз на півріччя проводить оцінку ефективності 
виконання антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Сумській 
області».
3.11. Готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому 
порядку корегування антикорупційної програми ДУ»ТМО МВС України по 
Сумській області».
3.12. Взаємодія з громадськими організаціями, об’єднаннями, іншими 
інститутами громадського суспільства з питань, віднесених до компетенції 
Робочої групи.
3.13. Здійснює за дорученням керівництва ДУ «ТМО МВС України по 
Сумській області» інші повноваження.

4.Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:

4.1. Заслуховувати працівників структурних підрозділів ДУ «ТМО МВС 
України по Сумській області», з питань, що належать до компетенції Робочої 
групи, давати їм відповідні доручення, необхідні для роз’яснення питань, що 
належать до компетенції Робочої групи.
4.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів ДУ 
«ТМО МВС України по Сумській області» інформацію, необхідну для 
виконання поставлених перед Робочою групою завдань.
4.3. Залучати в установленому законодавством порядку до роботи Робочої 
групи працівників структурних підрозділів ДУ «ТМО МВС України по 
Сумській області», інших державних органів (за згодою їх керівників), які не 
входять до її складу.
4.4. Вносити керівництву ДУ «ТМО МВС України по Сумській області»



пропозиції щодо вдосконалення у ДУ «ТМО МВС України по Сумській 
області» роботи з питань запобігання і протидії корупції.
4.5. Залучати для забезпечення своєї діяльності матеріальні ресурси ДУ 
«ТМО МВС України по Сумській області» .

Б.Порядок визначення складу Робочої групи:

5.1. Склад Робочої групи затверджується наказом ДУ «ТМО МВС України 
по Сумській області». До складу Робочої групи входять голова та члени 
Робочої групи.
5.2. Робочу групу очолює голова Робочої групи. У разі відсутності голови 
Робочої групи його обов’язки виконує один з членів Робочої групи.
5.3. До складу Робочої групи включаються особи, які знають особливості 
діяльності ДУ «ТМО МВС України по Сумській області», а також 
представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної 
служб, уповноваженої особи з антикорупційної діяльності.
5.4. На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи 
Робочої групи можуть в установленому порядку залучатися інші працівники 
структурних підрозділів ДУ «ТМО МВС України по Сумській області», 
інших державних органів (за згодою їх Керівників), які не- входять до її 
складу, але можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної 
оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО МВС України по 
Сумській області».

6. Голова Робочої групи:

6.1. Організовує роботу Робочої групи та забезпечує для цього необхідні 
умови.
6.2. Затверджує план роботи з проведення оцінки корупційних ризиків.
6.3. Визначає перелік питань для розгляду на засіданні Робочої групи.
6.4. Забеспечує усім присутнім на засіданні членам Робочої групи 
можливість узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити 
свою думку.
6.5. Засідання Робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні не 
менш як дві третини її членів
6.6. Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів, яке 
оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос голови Робочої групи.
6.7. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Робочої групи, 
питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення 
відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.
6.8. Кожен член Робочої групи має право внести до протоколу свої 
пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.
6.9. Протокол засідання Робочої групи оформляється протягом двох робочих 
днів, підписується головою та секретарем Робочої групи.
6.10. Рішення Робочої групи, прийняті в межах її повноважень, мають 
рекомендаційний характер.



7.Порядок діяльності Робочої групи:

7.1. Робоча група, відповідно до об’єктів оцінки корупційних ризиків, 
складає план роботи, який затверджує голова Робочої групи.
7.2. У плані роботи відображається інформація про:
- об’єкти оцінки корупційних ризиків;
- джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;
- методи та способи оцінки корупційних ризиків;
- осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по 
кожному об’єкту;
- строк проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту.
7.3. План за необхідності може корегуватись Робочою групою на різних 
етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.
7.4. Процес оцінки корупційних ризиків в ДУ «ТМО МВС України по 
Сумській області» складається з таких основних етапів:
- організаційно-підготовчі заходи;
- оцінка корупційних ризиків;
- складання та затвердження звіту за результатами оцінки корупційних 
ризиків.
7.5. ДУ «ТМО МВС України по Сумській області» забезпечує Робочу групу 
матеріальними ресурсами, необхідними для проведення оцінки, корупційних 
ризиків.

8.1. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДУ «ТМО 
МВС України по Сумській області» Робоча група готує звіт, що має містити 
опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та 
можливих наслідків корупційного правопорушення пов’язаного з корупцією.

8.2. Заходи, щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у 
визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним 
ризикам, ліквідації або мінімізації умов (причин) виникнення корупційних 
ризиків.

3.6. Перелік видів корупційних ризиків не є вичерпним. Установа може 
самостійно визначити перелік видів корупційних ризиків, можливі механізми 
протидії та забезпечення їх виконанню, враховуючи специфіку покладених 
на нього завдань і функцій відповідно до рішення Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 28.12.2021 року №830/21 «Про 
вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 року за

8. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

№220/37556.

Уповноважений з антикорупційної 
діяльності Людмила ТЕРЕНЯ


