
Додаток 1 
до Звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 
ДУ «ЦПД та ШІВ МВС України»

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної установи «Центр психіатричної допомоги та 
професійного психофізіологічного відбору МВС України», чинники корупційних ризиків та можливі наслідки 

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик Опис ідентифікованого 
корупційного ризику

Чинники корупційного ризику Можливі наслідки корупційного чи 
пов’язаного з корупцією 
правопорушення

1. Здійснення заходів обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних та профілактичних наркологічних оглядів
Використання службового становища 
посадовою особою при здійсненні 
заходів обов'язкових попередніх та 
періодичних психіатричних та 
профілактичних наркологічних оглядів. 
Надання лікарями переваги 
обстежуваним (керівникам чи 
уповноваженим ними особам) під час 
особистого прийому

Наявність потенційного
конфлікту інтересів може 
вплинути на об’єктивність чи 
неупередженість прийняття 
працівником рішень, або на 
вчинення чи невчинення дій 
під час виконання обов’язків 
щодо надання медичних 
послуг та/або здійснення за 
напрямом діяльності
контрольно-наглядових 
функцій

Необ’єктивність результатів оглядів, 
створення особливо сприятливих 
умов для своїх рідних, друзів і 
знайомих що працюють в суміжній 
сфері. За результатами цього в акті 
перевірки може бути вказано 
неправдиву інформацію щодо стану 
обстежуваного

Фінансові втрати не очікуються; втрата 
репутації серед працівників системи 
МВС; вчинення правопорушення,
пов’язаного з корупцією

2. Управління персоналом
Упередженість при прийнятті на роботу 
співробітників

Вплив з боку посадових або 
інших осіб з метою сприяння 
прийняттю на державну 
службу близьких їм осіб, 
неповідомлення членом
комісії з відбору кандидатів 
на посаду про конфлікт 
інтересів

Необ’єктивність працівників
кадрової служби, надання переваги 
своїм рідним, друзям і знайомим

Фінансові втрати не очікуються, утрата 
репутації серед працівників органів 
влади. Передбачає дисциплінарну
відповідальність
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Додаток 2 
до Антикорупційної програми 

ДУ «ЦПД та ППВ МВС України»

з запобігання і протидії корупції в Державній установі «Центр психіатричної допомоги 
та професійного психофізіологічного відбору МВС України»

Найменування 
завдання

Зміст заходу Строк виконання Відповідальний 
за виконання

Індикатор виконання 
(очікуваний результат)

Джерела 
фінансування2020 рік 2021 рік 2022 рік

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

1) розроблення, затвердження та 
надсилання на погодження до 
УЗКПЛ МВС Антикорупційної 
програми Державної установи

Протягом
2020 року

Протягом
2021 року

Протягом
2022 року

Єна О.А. видано наказ про 
затвердження 
Антикорупційної 
програми Державної 
установи, надіслано лист 
до МВС

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

3) засідання комісії з оцінки 
корупційних ризиків та моніторингу 
виконання антикорупційної 
програми

Протягом
2020 року

Протягом 
2021 року

Протягом
2022 року

Єна О.А. підписано протокол 
засідання комісії

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

2.Реалізація 
антикорупційної 
політики в 
кадровому 
менеджменті, 
формування 
негативного 
ставлення до 
корупції, 
навчання та 
заходи з 
поширення 
інформації щодо 
програм 
антикорупційного 
спрямування

1) організація та проведення 
інструктажів щодо основних 
положень антикорупційного 
законодавства (обмежень, заборон), 
а також правил етичної поведінки, 
визначених Законом України «Про 
запобігання корупції» для 
працівників

Протягом
2020 року

Протягом
2021 року

Протягом
2022 року

Єна О.А.
Кислова О.В.

охоплено навчанням не 
менше 50% загальної 
чисельності працівників 
Державної установи

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

2)проведення інструктажу щодо 
основних положень 
антикорупційного законодавства 
(обмежень, заборон), а також правил 
етичної поведінки для 
новопризначених працівників 
Державної установи - суб’єктів, на 
яких поширюється дія Закону 
України «Про запобігання корупції»

Під-час 
призначен 
ня нових 
працівникі 
в на 
посаду

Під-час 
призначен 
ня нових 
працівникі 
в на 
посаду

Під-час 
призначен 
ня нових 
працівникі 
в на 
посаду

Єна О.А.
Кислова О.В.

Ознайомлення з 
посадовою інструкцією 
під підпис працівника

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті
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3 (проведення роз’яснювальної 
роботи з суб’єктами декларування 
Державної установи щодо 
заповнення декларації особи, 
уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування за звітний рік

31.01.2020 31.01.2021 31.01.2022 Єна О.А. роз’ясненнями охоплено 
100% осіб, які є 
суб’єктами 
декларування

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

^організувати в межах 
повноважень проведення 
спеціальних перевірок стосовно 
осіб, які претендують на зайняття 
посад з підвищеним корупційним 
ризиком

під час 
вирішення 
відповідно 
го 
кадрового 
питання

під час 
вирішення 
відповідно 
го 
кадрового 
питання

під час 
вирішення 
відповідно 
го 
кадрового 
питання

Єна О.А.
Кислова О.В.

відповідні відомості 
відображені в довідках 
про проведення 
перевірок

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

5) участь у навчаннях з питань 
запобігання та виявлення корупції 
(підвищенні кваліфікації, тренінгах, 
семінарах тощо) НАВС, НАЗК

у строки, 
визначені 
відповідни 
м 
організаці 
йно- 
розпорядч 
им 
документе 
мМВС

у строки, 
визначені 
відповідни 
м 
організаці 
йно- 
розпорядч 
им 
документо 
м МВС

у строки, 
визначені 
відповідни 
м 
організаці 
йно- 
розпорядч 
им 
документо 
мМВС

Гічун В.С.
Єна О.А. 
Кислова О.В.
Супрун Т.П.

проведено захід за 
участі працівника

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

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

1) організація подання посадовими 
особами з числа - суб’єктами 
декларування декларації особи, 
уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування, за 2019 рік

До
1.04.2020

До
1.04.2021

До
1.04.2022

Гічун В.С. декларації подано у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

2) перевірка фактів не подання/не 
своєчасного подання декларацій 
посадовими особами - суб’єктами 
декларування

протягом 
10 робочих 
ДНІВ 3 
граничної 
дати 
подання

протягом
10 робочих 
ДНІВ 3 
граничної 
дати 
подання

протягом
10 робочих 
ДНІВ 3 
граничної 
дати 
подання

Гічун В.С.
Єна О.А.

Подано до УЗКПЛ 
інформацію про 
результати перевірки

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті



з

декларацій декларацій декларацій

3) повідомлення НАЗК про 
неподання чи несвоєчасне подання 
(у разі виявлення такого факту) 
декларацій суб’єктами декларування

упродовж 
трьох 
робочих 
ДНІВ 3 дня 
виявлення 
такого 
факту

упродовж 
трьох 
робочих 
ДНІВ 3 дня 
виявлення 
такого 
факту

упродовж 
трьох 
робочих 
ДНІВ 3 дня 
виявлення 
такого 
факту

Єна О.А. Підписано лист до 
НАЗК з інформацією 
про наявні факти. 
Повідомлено НАЗК за 
встановленою формою 
електронною поштою та 
поінформовано УЗКПЛ

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

4) контроль подання особами, які 
претендують на зайняття посад в 
Державній установі, відомостей 
щодо працюючих у ній їх близьких 
осіб

при вступі 
на посади 
відповідни 
х осіб

при вступі 
на посади 
відповідни 
х осіб

при вступі 
на посади 
відповідни 
х осіб

Єна О.А.
Кислова О.В.

відповідні відомості 
відображені в кадрових 
документах

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

5) підготовка оновленої інформації 
про близьких осіб, які працюють у 
системі МВС України

за
доручення 
мМВС

за
доручення 
мМВС

за
доручення 
мМВС

Єна О.А. підготовлено 
інформацію

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

4. Здійснення 
контролю за 
проведенням 
державних 
закупівель з 
метою мінімізації 
корупційних 
ризиків

1) перевірка документації стосовно 
проведення процедур публічних 
закупівель, які проводяться в 
Державній установі, щодо 
дотримання антикорупційного 
законодавства

ЗГІДНО 3 

планом 
закупівель 
на 2020 рік

ЗГІДНО 3 

планом 
закупівель 
на 2021 рік

ЗГІДНО 3 
планом 
закупівель 
на 2022 рік

тендерний 
комітет 
Державної 
установи

кількість проведених 
перевірок відповідає 
кількості проведених 
тендерів

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

2) здійснення організаційних 
заходів використання системи 
електронних закупівель ProZorro 
при проведенні процедури 
державних закупівель

протягом 
року, під 
час 
проведенн 
я 
закупівель 
них 
процедур

протягом 
року, під 
час 
проведенн 
я 
закупівель 
них 
процедур

протягом 
року, під 
час 
проведенн 
я 
закупівель 
них 
процедур

Супрун Т.П.

Черниченко Т.Г.

публікації в системі 
електронних закупівель 
системи ProZorro

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті
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відповідно до вимог законодавства у 
сфері публічних закупівель 
здійснення оприлюднення звітів про 
укладені договори та звітів про їх 
виконання

ЗГІДНО 3 

планом 
закупівель 
на 2020 рік

ЗГІДНО 3 
планом 
закупівель 
на 2021 рік

ЗГІДНО 3 

планом 
закупівель 
на 2022 рік

Супрун Т.П.

Черниченко Т.Г

розміщено 
інформаційне 
повідомлення на веб- 
сайті Державної 
установи

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

проведення антикорупційних 
перевірок ділових партнерів 
Державної установи

протягом 
року, під 
час 
проведенн 
я 
закупівель 
них 
процедур

протягом 
року, під 
час 
проведенн 
я 
закупівель 
них 
процедур

протягом 
року, під 
час 
проведенн 
я 
закупівель 
них 
процедур

Супрун Т.П.

Черниченко Т.Г

Сна О.А.

Відображення 
інформації в Анкеті 
контрагента

у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті

5. Організація 
системи 
виявлення 
інформації про 
порушення 
працівниками ДУ 
«ЦПД та 111LB 
МВС України» 
вимог Закону 
України «Про 
запобігання 
корупції».

1) Здійснювати моніторинг та облік 
звернень про можливі корупційні 
прояви, що надходять до ДУ «ЦПД 
та ППВ МВС України», зокрема на 
офіційний веб-сайт ДУ «ЦПД та 
ППВ МВС України», електронну 
пошту

Протягом 
2020 року

Протягом 
2021 року

Протягом
2022 року

Гічун В.С. 
Сна О.А.

Опрацьовано звернення 
у встановлено- му 
порядку

Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

2) Проведення попередніх перевірок, 
службових перевірок (розслідувань) 
за повідомленнями викривачів

У разі 
надходжен 
-ня 
повідом
лень

У разі 
надходжен 
-ня 
повідом
лень

У разі 
надходжен 
-ня 
повідом
лень

Гічун В.С. 
Сна О.А.

Проведено перевірку у межах видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті



Додаток 2 
до Звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 
ДУ «ЦПД та ППВ МВС України»

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Ідентифікований 
корупційний 
ризик

Пріоритет
ність 
корупційно 
го ризику 
(низька/ 
середня/ 
висока)

Чинники 
корупційного 
ризику

Можливі наслідки 
правопорушення 
(корупційного чи 
пов’язаного з 
корупцією), 
спричинених цим 
ризиком

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Відповідальний 
за виконання 
заходу

Строк 
виконан
ня заходу

Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Здійснення заходів обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних та профілактичних наркологічних оглядів

1) Використання 
службового 
становища 
посадовою особою 
при здійсненні 
заходів 
обов'язкових 
попередніх та 
періодичних 
психіатричних та 
профілактичних 
наркологічних 
оглядів у ДУ «ЦП Д 
та 1111В МВС 
України»

Низька Необ’єктивність 
результатів оглядів, 
створення особливо 
сприятливих умов 
для своїх рідних, 
друзів і знайомих що 
працюють в суміжній 
сфері. За 
результатами цього в 
акті перевірки може 
бути вказано 
неправдиву 
інформацію щодо 
стану обстежуваного.

Учинення 
корупційного 
правопорушення чи 
правопорушення, 
пов’язаного з 
корупцією, 
передбачає 
дисциплінарну 
відповідальність, 
утрату репутації 
серед працівників 
установи.

Проведення інструктажів 
щодо дотримання 
законодавства 
працівникам, які 
здійснюють обов’язкові 
попередні та періодичні 
психіатричні та 
профілактичні 
наркологічні огляди, 
безпосередньо перед 
контрольними заходами. 
Контроль за якістю 
проведених перевірок.

Начальник ДУ
Гічун В.С.

До кінця
І кварталу

Відображенн 
я інформації 
ЩОДО 
проведеного 
інструктажу у 
відповідному 
протоколі 
засідання.

2) Надання 
лікарями- 
психіатрами

Низька Наявність у 
працівника, який 
здійснює особистий

Учинення 
корупційного 
правопорушення чи

Проведення інструктажів 
щодо дотримання 
законодавства

Заступник 
начальника ДУ 
Єна О.А.

До кінця
III
кварталу

Відображенн 
я інформації 
ЩОДО
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1 2 3 4 5 6 7 8

Державної 
установи переваги 
обстежуваним 
(керівникам чи 
уповноваженим 
ними особам) під 
час особистого 
прийому.

прийом, майнового 
(немайнового) 
інтересу

правопорушення, 
пов’язаного з 
корупцією, 
передбачає 
дисциплінарну 
відповідальність, 
утрату репутації 
серед працівників 
установи.

працівникам, які 
здійснюють обов'язкові 
попередні та періодичні 
психіатричні та 
профілактичні 
наркологічні огляди, 
безпосередньо перед 
контрольними заходами. 
Контроль за якістю 
проведених перевірок.

проведеного 
інструктажу у 
відповідному 
протоколі 
засідання.

2. Управління персоналом

1) Вплив з боку 
посадових або 
інших осіб з метою 
сприяння 
прийняттю на 
державну службу 
близьких їм осіб, 
неповідомлення 
членом КОМІСІЇ 3 
відбору кандидатів 
на посаду про 
конфлікт інтересів

Низька Утручання в 
діяльність 
конкурсної комісії 
третіх осіб з метою 
впливу на прийняття 
нею рішень, 
неповідомлення 
членом конкурсної 
комісії про наявний 
конфлікт інтересів 
може призвести до 
вжиття ним заходів з 
переконання інших 
членів приймати те 
чи інше рішення

Фінансові втрати не 
очікуються, утрата 
репутації серед 
працівників органів 
влади. Передбачає 
дисциплінарну 
відповідальність.

Проведення інструктажу 
членам комісії в частині 
дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства, у тому 
числі щодо запобігання 
конфлікту інтересів, 
фіксування їх у 
відповідній документації

Заступник 
начальника ДУ 
Кислова О.В.

Інформува 
ння 
уповноваж 
еного за 
один 
робочий 
день до 
розгляду 
кандидату 
ри на 
відкриту 
посаду.

Надання 
щорічно до 
УЗКПЛ 
інформації 
про 
працівників 
ДУ«ЦПДІ 
ППВМВС 
України» та 
їх близьких 
осіб.


