
Додаток 4
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Державного підприємства «Лікувально- 
реабілітаційний центр для учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС ім. В.Т.Гуца»

Результати
оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики Ймовірність
виникнення

корупційного
правопорушення

чи
правопорушення, 

пов’язаного з 
корупцією (бали)

Наслідки
корупційного

правопорушення
чи

правопорушення, 
пов’язаного з 

корупцією (бали)

Пріоритетність
корупційних

ризиків

Оцінка

1 2 3 4 5
Ризик 1: можливість порушення 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» при 
наданні лікуванні та реабілітації 
ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС через 
наявність приватного інтересу з 
метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття такої вигоди 
чи прийняття обіцянки/пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб

2 2 4 (2x2) середня

Ризик 2: можливість порушення 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» при 
наданні платних послуг з метою 
одержання неправомірної вигоди 
або прийняття такої вигоди чи 
прийняття обіцянки/пропозиції такої 
вигоди для себе чи інших осіб..

2 2 4 (2x2) середня

Ризик 3: приватний інтерес 
персоналу ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» 
під час замовлення та прийняття 
продуктів харчування, техніки тощо.

1 2 2 (1x2) низька

Ризик 4: приватний інтерес 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» залучених до роботи 
адміністративно-господарського 

1 відділу.

1 1 1 (1x1) низька

Ризик 5: приватний інтерес 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» залучених до роботи 
транспортного відділу.

1 2 2(1x2) низька

Ризик 6: приховування 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» неформальних зв’язків з 
суб’єктом господарювання, з яким 
підприємство перебуває у

2 2 4 (2x2) середня



договірних відносинах, або має 
намір укласти договір; сприяння 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» окремим суб’єктам 
господарювання при здійсненні 
господарської діяльності

Ризик 7: можливий вплив 
зацікавлених осіб на 
відповідального за підготовку 
тендерної документації 
співробітника ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» з метою встановлення 
дискримінаційних вимог для 
потенційних учасників торгів

2 2 4 (2x2) середня

Ризик 8: можливий вплив 
зацікавлених осіб на співробітників 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» під час 
визначення постачальників товарів, 
робіт та послуг у процесі здійснення 
допорогових закупівель з огляду на 
дискреційні повноваження щодо 
вирішення зазначеного питання

2 2 4 (2x2) середня

Ризик 9: необґрунтованість 
застосування переговорної 
процедури закупівлі

1 2 4(2x2) середня

Ризик 10: недоброчесність 
провідного юрисконсульта під час 
представництва інтересів в судах. 
Ймовірність впливу зацікавлених 
осіб на провідного юрисконсульта в 
суді під час підготовки документів 
або безпосередньо представництва 
інтересів ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

1 2 2(1x2) низька

Ризик 11: недосконалість порядку 
ведення договірної роботи в 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца».

1 2 2 (1x2) низька

Ризик 12: недоброчесність 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» під час аналізу стану 
виконання договірних зобов’язань 
контрагентами, ймовірність впливу 
зацікавлених осіб на співробітників 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

2 2 4(2x2) середня

Ризик 13: недотримання 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» вимог Закону України 
«Про інформацію»

1 2 2(1x2) низька

Ризик 14: можливість порушення 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» через 
неналежний контроль за 
запобіганням та врегулюванням 
конфлікту інтересів, що може 
призвести до відповідного 
порушення, подання претендентом 
на посаду недостовірних відомостей

2 2 4 (2x2) середня

Ризик 15: відсутність в посадових 
інструкціях співробітників ДП «ЛРЦ 
ім. В.Т.Гуца» антикорупційних 
застережень

1 1 1(1x1) низька



Ризик 16: відсутність належного 
контролю за опрацюванням листів 
фізичних та юридичних осіб, запитів 
на публічну інформацію, звернень 
громадян, запитів і звернень 
народних депутатів України, 
адвокатських запитів, листів, вимог 
та запитів правоохоронних органів, 
листів інших органів державної 
влади

1 2 2(1x2) низька

Ризик 17: приватний інтерес 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» залучених до роботи 
відділу експлуатації, 
енергозабезпечення та зв’язку.

1 2 2 (1x2) низька

Ризик 18: приватний інтерес 
персоналу ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» 
під час замовлення послуг та 
товарів.

1 2 2 (2x2) низька

Ризик 19: відсутність дієвого 
контролю за використанням та 
списанням матеріальних цінностей, 
які перебувають на балансі 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца», що може 
призвести до їх використання 
співробітниками у власних цілях

1 2 2(1x2) низька

Ризик 20: можливе порушення 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» фінансової дисципліни

2 2 4(2x2) середня

Ризик 21: можливість одержання 
подарунків у процесі виконання 
службових обов’язків.

2 2 4 (2x2) середня

Ризик 22: прийняття пропозицій, 
обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою 
особою.

2
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2 4(2x2) середня
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