
ПРОТОКОЛ № З
засідання Комісії з проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків 

Державного підприємства «Лікувально-реабілітаційний центр для учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ім. В.Т.Гуца»

с. Капітанівка 22 вересня 2020 року

ПРИСУТНІ:
Голова Комісії: Литвиненко О.І.
Члени Комісії: Ш утько Т.О., Герасимова Ж .А., Лях Ю .М ., Твердохліб О.В., 

Котляревська О.Ю ., Янкова Н.А., Пендюр Е.П., Дехтяренко Л.В., Третяк О.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд, обговорення та схвалення оцінених корупційних ризиків у діяльності 

Державного підприємства «Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ім. В.Т.Гуца» на 2020 рік.

2. Схвалення 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» на 2020 рік

Доповідач:
Литвиненко О.І. -  провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, 

Голова Комісії

По першому питанню 
СЛУХАЛИ:
Литвиненко О.І., провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності, 

Голову Комісії, яка доповіла, про те, що Комісією вивчено, проаналізовано та 
ідентифіковано корупційні ризики в діяльності ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца», а саме в таких 
напрямах:

^  лікування та реабілітація ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС;

^  надання платних послуг структурними підрозділами (проживання, 
харчування, лікування, діагностика, лабораторні дослідження);

^  організація харчування пацієнтів підприємства;
^  робота адміністративно-господарського відділу;
^  робота транспортного відділу;
^  управління зв’язками з іншими підприємствами, установами та 

організаціями;
^  проведення процедур закупівель;
^  правове забезпечення;
^  управління персоналом;
^  робота відділу експлуатації, енергозабезпечення та зв’язку;
^  управління фінансами та матеріальними ресурсами;
^  запобігання та виявлення корупції.
З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ЛРЦ ім. 

В.Т.Гуца» Комісія проаналізувала положення законів України «Про запобігання 
корупції», «Про заклади охорони здоров’я», «Про статус і соціальний захист
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громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 
інформацію», Кодекс законів про працю України, інші нормативно-праві акти, Статут 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца», Колективний договір між трудовим колективом і 
адміністрацією ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца», положення про структурні підрозділи ДП 
«ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» та посадові інструкції співробітників, організаційно-розпорядчі 
документи ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца».

Комісією, відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848, ідентифіковано корупційні 
ризики, здійснено їх формальне визначення, та проведено оцінку виявлених 
корупційних ризиків.

Комісією проведено оцінювання 21 ідентифікованого корупційного ризику. 
Визначено 11 корупційних ризиків із середнім рівнем пріоритетності, 10 -  із низьким. 
Комісія вирішила, що в діяльності ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» відсутні корупційні ризики 
з високим рівнем пріоритетності.

За результатами вказаної оцінки корупційних ризиків складено опис 
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца», визначено 
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи 
правопорушень, пов’язаних із корупцією, заходи щодо їх усунення та підготовлено 
такі додатки до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП 
«ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» у 2020 році: Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів 
щодо їх усунення (Додаток 1); Результати оцінки ймовірності виникнення 
корупційного ризику (Додаток 2); Результати оцінки наслідків виникнення 
корупційного ризику (Додаток 3); Результати оцінки корупційних ризиків за 
кількісним рівнем (Додаток 4).

Члени Комісії обговорили оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх 
усунення.

Литвиненко О.І., провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, 
Голова Комісії, запропонувала прийняти рішення схвалити оцінені корупційні ризики 
у діяльності Державного підприємства «Лікувально-реабілітаційний центр для 
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ім. В.Т.Гуца» на 2020 
рік.

Голосували:
Прізвище, ім’я, по-батькові члена 
Комісії

ЗА / ПРОТИ / 
УТРИМАВСЯ

Підписи членів Комісії

Литвиненко 
Оксана Ігорівна З *'
Шутько
Тетяна Олександрівна
Твердохліб
Валентин Олександрович
Котляревська 
Олена Юріївна и
Пендюр
Елеонора Петрівна &



з

Янкова
Наталія Андріївна
Лях
Юлія Михайлівна фф
Г ерасимова 
Жанна Анатоліївна

. . . .

Дехтяренко
Людмила Володимирівна
Третяк
Олександр Сергійович
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УХВАЛИЛИ:
Схвалити оцінені корупційні ризики у діяльності Державного підприємства 

«Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС ім. В.Т.Гуца» на 2020 рік.

По другому питанню
СЛУХАЛИ:
Литвиненко О.І., провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності, 

Голову Комісії, яка доповіла, про те, що відповідно до пункту 3.2.7. розділу III 
Антикорупційної програми Державного підприємства «Лікувально-реабілітаційний 
центр для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ім. В.Т.Гуца», 
затвердженої наказом ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» від 18 серпня 2020 року №154, за 
результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» 
Комісія готує письмовий звіт, що підписується членами Комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається Директору ДП «ЛРЦ 
ім. В.Т.Гуца».

Литвиненко О.І., провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, 
Голова Комісії, запропонувала прийняти рішення схвалити Звіт за результатами 
оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Лікувально- 
реабілітаційний центр для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС ім. В.Т.Гуца» на 2020 рік та подати його на затвердження Директору ДП «ЛРЦ 
ім. В.Т.Гуца».

Голосували:

Прізвище, ім’я, по-батькові члена ЗА /П РО ТИ / Підписи членів Комісії
Комісії УТРИМАВСЯ
Литвиненко
Оксана Ігорівна
Шутько
Тетяна Олександрівна
Твердохліб
Валентин Олександрович 'І  Ґ і ґ ' -----

Котляревська 
Олена Юріївна <̂04-
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Пендюр
Елеонора Петрівна
Янкова
Наталія Андріївна

-

Лях
Юлія Михайлівна
Г ерасимова 
Жанна Анатоліївна
Дехтяренко
Людмила Володимирівна
Третяк
Олександр Сергійович

УХВАЛИЛИ:
Схвалити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Державного підприємства «Лікувально-реабілітаційний центр для учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ім. В.Т.Гуца» на 2020 рік та подати його на

О.І. Литвиненко

Г.О.Шутько

В.О.Твердохліб

О.Ю.Котляревська

Н.А.Янкова

Е.П.Пендюр

Ю.М.Лях

Л.В.Дехтяренко

Ж.А.Г ерасимова

О.С.Третяк


