МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П. Л. ШУЛИКА

НАКАЗ

■19, о і £02.1

Київ

№

2.35*_______

Про затвердження звіту за
результатами оцінки
корупційних ризиків у
діяльності НМАПО
імені П. Л. Шупика за 2020 рік
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та
Антикорупційної програми НМАПО імені П. Л. Шупика, схваленої
конференцією трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика 17.01.2018
(протокол № 1), затвердженої наказом НМАПО імені П. Л. Шупика від
18.01.2018 № 243, за результатами роботи комісії з оцінки корупційних ризиків
в НМАПО імені П. Л. Шупика
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у
діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика за2020 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. ректора

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НМАПО імені П. Л. Шупика

УР,

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика за 2020 рік
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»,
Антикорупційної програми НМАПО імені П. Л. Шупика, схваленої
конференцією трудового колективу НМАПО імені П. Л. Шупика 17.01.2018
(протокол № 1), затвердженої наказом НМАПО імені П. Л. ТТТупика від
18.01.2018 № 243, та з урахуванням основних принципів, викладених в
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади,
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, проведено оцінку
корупційних ризиків у діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика за 2020 рік.
Оцінка корупційних ризиків проводилась комісією з оцінки
корупційних ризиків (далі - Комісія), яка утворена наказом НМАПО імені
П. Л. Шупика від 13.12.2019 № 6476.
Проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності НМАПО імені
П. Л. Шупика передувала їх ідентифікація. Для ідентифікації корупційних
ризиків проводився аналіз наступних складових:
- здійснених заходів із усунення виявлених корупційних ризиків за
попередні періоди;
- результатів зовнішніх та внутрішніх перевірок (аналіз актів, довідок
та інших документально оформлених результатів проведених заходів) і
наданих рекомендацій;
- листів, звернень, скарг і запитів, що надійшли від фізичних та
юридичних осіб та містять інформацію про окремі напрями діяльності
НМАПО імені П. Л. Шупика, де можливе вчинення порушень
антикорупційного законодавства;
- локальних нормативних та організаційно-розпорядчих документів
НМАПО імені П. Л. Шупика, що регулюють діяльність структурних
підрозділів та окремі напрями діяльності академії на предмет наявності в них
положень, що можуть сприяти порушенню антикорупційного законодавства;
- характеру та обсягу повноважень працівників НМАПО імені
П. Л. Шупика (проаналізовано посадові інструкції та функціональні
обов’язки працівників, на предмет їх співставлення з реальним обсягом
компетенцій та здійснюваною діяльністю);

- анонімного анкетування працівників та осіб, які навчаються в
НМАПО імені П. Л. Шупика.
За результатами проведеної роботи Комісією визначено орієнтовний
перелік корупційних ризиків у діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика:
1)
недостатній
рівень
обізнаності
працівників
із
питань
антикорупційного законодавства, порушення доброчесності при виконанні
ними посадових обов’язків;
2) виникнення конфлікту інтересів;
3) застарілість деяких локальних нормативних актів;
4) неналежне виконання працівниками вимог Закону України «Про
запобігання корупції»;
5) можливість отримання членами конкурсної комісії пропозицій від
осіб із метою сприяння успішного проходження конкурсного відбору,
подання претендентом на посаду недостовірних відомостей;
6) необ’єктивне оцінювання науково-педагогічними працівниками
слухачів та інтернів під час складання іспитів;
7) непрозоре проведення процедур закупівель.
Визначення зазначених корупційних ризиків не є беззаперечним
свідченням існування подібних фактів корупції в діяльності НМАПО імені
П. Л. Шупика, а є лише припущенням можливості їх виникнення у разі
недотримання працівниками та особами, які навчаються в академії вимог
антикорупційного законодавства.
Комісією ідентифіковано корупційні ризики у діяльності НМАПО імені
П. Л. Шупика, здійснено опис та проведено їх оцінку.
За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НМАПО
імені П. Л. Шупика підготовлено:
- оцінку ймовірності виникнення корупційного ризику (додаток 1);
- оцінку наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією (додаток 2);
- оцінку корупційних ризиків за кількісним рівнем (додаток 3);
- оцінку корупційних ризиків та пропозиції заходів щодо їх усунення
(додаток 4).
Голова Комісії,
уповноважена особа з
питань запобігання та
виявлення корупції в
НМАПО імені П. Л. Шупика,
начальник юридичного відділу

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
НМАПО імені П. Л. Шупика

Результати
оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику
№ з/п

Ідентифіковані ризики

Ймовірність
Низька

Середня

Ризик 1

Недостатній рівень обізнаності
працівників з питань антикорупційного
законодавства, порушення доброчесності
при виконанні ними посадових
обов’язків

2

Ризик 2

Виникнення конфлікту інтересів

2

Ризик 3

Застарілість деяких локальних
нормативних актів

1

Ризик 4

Неналежне виконання працівниками
вимог Закону України «Про запобігання
корупції»

1

Ризик 5

Можливість отримання членами
конкурсної комісії пропозицій від осіб 3
метою сприяння успішного проходження
конкурсного відбору, подання
претендентом на посаду недостовірних
відомостей

1

Ризик 6

Необ’єктивне оцінювання НПП слухачів
та інтернів під час складання іспитів

1

Ризик 7

Непрозоре проведення процедур
закупівель

1

Висока

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
НМАПО імені П. Л. Шулика

Результати
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією
№ з/п

Ідентифіковані ризики

.......

......

Низька

......

О --------

Ймовірність
Середня

Ризик 1

Недостатній рівень обізнаності
працівників з питань антикорупційного
законодавства, порушення доброчесності
при виконанні ними посадових
обов’язків

2

Ризик 2

Виникнення конфлікту інтересів

2

Ризик 3

Застарілість деяких локальних
нормативних актів

Ризик 4

Неналежне виконання працівниками
вимог Закону України «Про запобігання
корупції»

Ризик 5

Можливість отримання членами
конкурсної комісії пропозицій від осіб 3
метою сприяння успішного проходження
конкурсного відбору, подання
претендентом на посаду недостовірних
відомостей

Ризик 6

Необ’єктивне оцінювання НПП слухачів
та інтернів під час складання іспитів

Ризик 7

Непрозоре проведення процедур
закупівель

Висока

1
3

2

1
2

Додаток З
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
НМАПО імені П. Л. Шупика

Результати
оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією
Ідентифіковані ризики

Ймовірність
виникнення
корупційного
правопорушення
чи
правопорушення
пов’язаного з
корупцією
(бали)

Наслідки
корупційного
правопорушення
чи
правопорушення
пов’язаного з
корупцією
(бали)

Пріоритетні
сть
корупційних
ризиків

Оцінка

Ризик 1
Недостатній рівень
обізнаності працівників
з питань
антикорупційного
законодавства,
порушення
доброчесності при
виконанні ними
посадових обов’язків

2

2

4(2x2)

середня

Ризик 2
Виникнення конфлікту
інтересів

2

2

4(2x2)

середня

Ризик 3
Застарілість деяких
локальних
нормативних актів

1

1

1(1x1)

низька

Ризик 4
Неналежне виконання
працівниками вимог
Закону України «Про
запобігання корупції»

1

3

3(1x3)

середня

Ризик 5
Можливість отримання
членами конкурсної
комісії пропозицій від
осіб з метою сприяння

1

2

2(1x2)

низька

успішного
проходження
конкурсного відбору,
подання претендентом
на посаду
недостовірних
відомостей
Ризик 6
Необ’єктивне
оцінювання НПП
слухачів та інтернів під
час складання іспитів

1

1

1(1x1)

низька

Ризик 7
Непрозоре проведення
процедур закупівель

1

2

2(1x2)

низька

Додаток 4
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
НМАПО імені П. Л. Шупика

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
у діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика за 2020 рік
Корупційний
ризик

Пріори
тетність
коруп
ційного
ризику
(низька/
середня/
висока)

Недостатній
рівень
обізнаності
працівників з
питань
антикорупційного
законодавства,
порушення
доброчесності
при виконанні
ними
посадових
обов’язків

Низька

Виникнення
конфлікту
інтересів

Заходи щодо
усунення
корупційного
ризику

Строк
викона
ння
заходів
щодо
усунен
ня кору
пційно
го
ризику
Тріщинська Постійно
М. А.
Особа
відповіда
льна за
виконання
заходу

1 )Запровад
ження
періодичних
Бригинець
анкетувань
серед
д. д.
працівників та
Вознюк Т. І.
осіб, які
навчаються в
академії, їх
аналіз на
предмет
порушення
антикорупційного
законодавства;

2) Проведення
роз’яснюваль
ної роботи 3
питань
антикорупційного
законодавства
серед
працівників
академії.
Середня
1) Вчасне
повідомлення
про
можливість
виникнення
конфлікту
інтересів;

Керівники Постійно
структур
них
підрозділів

Ресур
си для
впро
вад
ження
заходів

Очікуваний
результат

Не пот 1) Усунення
ребує корупційного
додат
ризику;
кових
витрат 2) Запобіган
ня
виникненню
корупційного
правопору
шення.

Не пот Покращення
якості та
ребує
додат підвищення
кових
продуктив
витрат ності роботи
працівників

2) Вжиття
заходів щодо
запобігання та
врегулювання
конфлікту
інтересів
відповідно до
ст. 28-35 ЗУ
«Про
запобігання
корупції»;

Застарілість
деяких
локальних
нормативних
актів

Неналежне
виконання
працівниками
вимог Закону
України «Про
запобігання
корупції»

3)У межах
компетенції
вжиття заходів
щодо
притягнення
до
відповідально
сті за вчинення
корупційних
правопору
шень
посадових осіб
академії.
Низька Систематичне
проведення
роботи 3
перегляду
локальних
нормативних
актів
Низька

Керівники Постійно
структур
них
підрозділів
СПІЛЬНО 3

керівником
юридично
го відділу
Ректор,
1) Подання
1)До
декларацій
перший
першого
проректор та квітня
шляхом
заповнення проректори кожного
року,
їх на
офіційному
постійно
веб-сайті
У
визначе
НАЗК;
них
законом
випадках

2) Надання
консультацій
та допомоги
під час
заповнення
електронних
декларацій та
контроль за

Бригинець

Д- д.
Вознюк Т. І.

2) Постій
но

Актуалізація
Не
локальних
потре
нормативних
бує
актів
додат
кових
витрат

Не
потре
бує
додат
кових
витрат

Підвищення
рівня право
свідомості
працівників

своєчасністю
їх подання;

Можливість
отримання
членами
конкурсної
комісії
пропозицій від
осіб з метою
сприяння
успішного
проходження
конкурсного
відбору, подання
претендентом на
посаду
недостовірних
відомостей

Низька

Середня
Необ’єктивне
оцінювання
НПП слухачів та
інтернів під час
складання іспитів

3) Забезпечен
ня виконання
Керівники 3) Постій
Антикорупцій структурних
но
ної програми
підрозділів
НМАПО імені
П. Л. Шулика.
1) Організація Вдовиченко Постійно
проведення
ю. п.
конкурсного
відбору
Бригинець
наукових та
д. д.
науковопедагогічних
працівників;
2) Оприлюд
нення
оголошення
про
проведення
конкурсу та
наявність
вакансій на
офіційному
веб-сайті
академії;
3) Перевірка
документів на
відповідність
установленим
вимогам та
допуск до
участі у
конкурсі.
1 )Проведення
анонімного
анкетування
ЩОДО

можливих
корупційних
проявів з боку
науковопедагогічних
працівників;
2) Аналіз
інформації,
отриманої на
телефон
довіри.

У межах
коштів
перед
бачених
кошто
рисом
академії

Бригинець

Д- д.

1) Усунення
корупційного
ризику;
2) Запобіга
ння
виникненню
упередженого
відношення
до кандидатів
на посади;
3) Запобіга
ння
виникненню
корупційного
правопору
шення.

Бригинець

д. д.

Тріщинська Постійно
Не
М. А.
потребує
додат
Бригинець
кових
витрат
д. д.
Вознюк Т. І.

Запобігання
виникненню
корупційного
правопору
шення.

Непрозоре
проведення
процедур
закупівель

Низька

Організація
участі членів
тендерного
комітету в
освітніх
програмах та
семінарах

Сохань Ю. 0. Постійно
Відділ
державних
закупівель
Тендерний
комітет

Згідно
Усунення
заявок та корупційного
вартості
ризику
семінарів

