
Додаток 1 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»

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у 2020 році

Ідентифікований корупційний р 
опис, чинники, можливі наслідк 
корупційного правопорушення 
пра вопору шен ня, 
пов’язаного з корупцією

Пріоритетність 
корупційного 

ризику (низька/ 
середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного 
ризику

Особи, 
відповідальні за 

виконання 
заходу

Сірок  
виконання заходу 

щодо усунення 
корупційного ризику

Необхідні
ДЛЯ

впровадження
заходів
ресурси

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7

1. Лікування та реабілітація ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

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 
Опис: прийняття співробітником не 
обґрунтованих рішень при наданні 
послуг з лікування та реабілітації, 
проживання тощо і отримання 
неправомірної вигоди для себе чи 
інших осіб
Чинники: недоброчесність 
співробітника, незнання положень 
законодавства.
Можливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності, втрата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

Середня Проведення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи щодо 
положень законодавства та 
відповідальність за їх порушення

Попередження працівників, які 
надають відповідні послуги про 
відповідальність за лобіювання 
інтересів конкретних виробників, 
організацій тощо.

Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо алгоритму дій у разі 
надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції».

Керівники
структурних
підрозділів

Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику

2 .  Надання платних послуг структурними підрозділами (проживання, харчування, лікування, діагностика, лабораторні дослідження)
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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.
Опис: прийняття співробітниками 
рішень, з метою отримання 
неправомірної вигоди для себе чи 
інших осіб
Чинники: недоброчесність 
співробітника, незнання положень 
законодавства, бажання отримати 
неправомірну вигоду 
Можливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності, втрата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

Середня Проведення постійної 
роз’яснювальної роботи щодо 
дотримання норм законодавства.

Особисті приклади керівниками 
структурних підрозділів щодо 
добросовісного виконання службових 
обов’язків у правовому полі.

Усунути (мінімізувати) особисті, 
неформальні (позаробочі) контакти 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» з потенційними пацієнтами.

Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо алгоритму дій у разі 
надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції».

Керівники
структурних
підрозділів

Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Усунення
передумов

3. Організація харчування пацієнтів підприємства

Ризик 3: приватний інтерес 
персоналу ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» під 
час замовлення та прийняття 
продуктів харчування, техніки тощо. 
Опис: порушення співробітниками 
Д ії «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» вимог Закону 
України «Про запобігання корупції», 
іншого законодавства в частині 
отримання неправомірної вигоди 
Чинники: отримання неправомірної 
вигоди.
Можливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності, втрата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

Низька Проведення постійної 
роз’яснювальної роботи щодо 
дотримання норм законодавства.

Усунути (мінімізувати) особисті, 
неформальні (позаробочі) контакти 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» з постачальниками

Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо алгоритму дій у разі 
надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції».

Дехтяренко Л.В. Вересень-грудень 
(перед формуванням 
та погодженням 
експертної комісії)

Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику.

4. Робота адміністративно-господарського відділу
Ризик 4: приватний інтерес 
співробітників ДП

Низька Проведення постійної 
роз’яснювальної роботи щодо

Лях Ю.М. Вересень-грудень Не потребує 
виділення

Недопущення
(мінімізація)
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«ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» залучених до 
роботи адміністративно- 
господарського відділу.
Опис: порушення співробітниками 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» 
іншого законодавства в частині 
отримання неправомірної вигоди 
Чинники: бажання отримати 
неправомірну вигоду.
Можливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності, втрата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

дотримання норм законодавства.
Усунути (мінімізувати) особисті, 

неформальні (позаробочі) контакти 
співробітників ДГІ «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» з постачальниками

Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо алгоритму дій у разі 
надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції».

додаткових
ресурсів

ймовірності
корупційного
ризику.

5. Робота транспортного відділу

Ризик 5: приватний інтерес 
співробітників ДП 
«ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» залучених до 
роботи транспортного відділу.
Опис: порушення співробітниками 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» 
іншого законодавства в частині 
отримання неправомірної вигоди 
Чинники: бажання отримати 
неправомірну вигоду.
Можливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності, втрата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.т.гу <д»

Низька Проведення постійної 
роз’яснювальної роботи щодо 
дотримання норм законодавства.

Усунути (мінімізувати) особисті, 
неформальні (позаробочі) контакти 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» з постачальниками

Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо алгоритму дій у разі 
надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка 
в і д п о в і д е й ) до Закону України «Про 
запобігання корупції».

Калитюк В.В. Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику.

6. У правління зв ’язкам и з інш им и п ідпр иєм ствам и , устан овам и  та орган ізац іям и

Ризик 6: приховування 
співробітниками ДІ1 «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» неформальних зв’язків з 
суб’єктом господарювання, з яким 
підприємство перебуває у договірних 
відносинах, або має намір укласти 
договір; сприяння співробітниками 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» окремим 
суб’єктам господарювання при 
здійсненні господарської діяльності 
Опис: порушення співробітниками 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» вимог Закону

Середня Перевірка співробітників ДП «ЛРЦ 
ім. В.Т.Гуца» на предмет наявності у 
них будь яких зв’язків з відповідним 
суб’єктом господарювання та 
пов’язаних осіб.

Керівники 
структурних 
підрозділів, 
Литвиненко О.І.

Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику
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України «Про запобігання корупції», 
Кримінального кодексу України в 
частині отримання неправомірної 
вигоди
Чинники: бажання отримати 
неправомірну вигоду, лобіювати 
інтереси суб’єкта господарювання. 
Можливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності, втрата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

7. Проведення процедур закупівель

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 
Опис: лобіювання співробітниками 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» під час 
проведення процедур закупівель 
товарів, робіт, послуг інтересів 
певних компаній (учасників 
закупівель) шляхом встановлення 
дискримінаційних вимог у тендерній 
документації
Чинники: нена: ежне виконання 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» своїх службових 
повноважень, приховування 
співробітником ДГІ «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца», який безпосередньо 
залучений до організації процедури 
закупівлі, наявного у нього конфлікту 
інтересів, бажання отримати 
неправомірну вигоду.
Можливі наслідки: порушення вимог 
чинного законодавства, збільшення 
фінансових витрат підприємства, 
судові справи.

Середня Використання иримірної 
документації, затвердженої 
Міністерством економічного розвитку 
і торгівлі.
Забезпечення застосування чітких, 
однотипних кваліфікаційних критеріїв 
відповідно до статті 16 Закону 
України «Про публічні закупівлі», 
вимог, встановлених статтею 17 
зазначеного Закону, до учасників 
процедури закупівлі.
Застосування об’єктивно необхідних, 
обґрунтованих технічних, якісних та 
кількісних характеристик предмета 
закупівлі

Герасимова Ж. А. 
Судейкіна І.В. 
Тендерний 
комітет

Вересень- грудень 
(під час підготовки 

тендерної 
документації)

Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику

Ризик 8: можливий вплив Середня Посилення контролю за здійсненням Герасимова Ж. А. Вересень- грудень Не потребує Недопущення
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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 
Опис: навмисне порушення під час 
закупівель принципів максимальної 
економії та ефективності 
Чинники: неналежне виконання 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» своїх службових 
повноважень, бажання отримати 
неправомірну вигоду 
Можливі наслідки: навмисне 
завищення обсягів замовлень для 
використання надлишку в особистих 
цілях, збільшення витрат 
підприємства, нераціональне та 
неефективне використання 
фінансових ресурсів.

допорогових закупівель:
-  проведення уповноваженою особою, 
відповідальною за допорогову 
закупівлю підрозділу, моніторингу 
ринку товарів, робіт чи послуг з 
метою виявлення найнижчої ціни 
відповідних товарів, робіт чи послуг 
та відбору постачальника товарів, 
надавача послуг чи виконавця робіт; 
-перевірка запропонованих 
товарів/робіт/послуг на відповідність 
необхідним технічним 
характеристикам;
-розробка типового зразка службової 
записки щодо необхідності закупівлі 
товарів/робіт/послуг у конкретного 
суб’єкта господарювання.

Судейкіна І.В. (під час здійснення
допорогових
закупівель)

виділення
додаткових
ресурсів

(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику,
забезпечення більш 
ефективного та 
раціонального 
використання 
коштів
підприємства

Ризик 9: необґрунтованість 
застосування переговорної процедури 
закупівлі
Опис: лобіювання зацікавленими 
особами ДІТ «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» під 
час проведення процедур закупівель 
товарів, робіт, послуг інтересів 
певних компаній (учасників 
закупівель)
Чинники: неналежне виконання 
співробітниками своїх службових 
повноважень, приховування 
співробітником, який безпосередньо 
залучений до організації процедури 
закупівлі, наявного у нього конфлікту 
інтересів, бажання отримати 
неправомірну вигоду 
Можливі наслідки: порушення вимог 
чинного законодавства, збільшення 
витрат підприємства, судові справи

Низька Застосування переговорної процедури 
закупівлі лише для закупівель, де 
об’єктивно неможливо застосувати 
конкурентну процедуру закупівлі, що 
підтверджується експертними, 
нормативними, технічними та ін. 
документами

Герасимова
Ж.А.,
Тендерний
комітет

Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику,
забезпечення більш 
ефективного та 
раціонального 
використання 
коштів
підприємства
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8. П равов е забезпечення

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» 
Опис: вплив особистих чи зовнішніх 
інтересів на провідного 
юрисконсульта в судах.
Чинники: закріплення у довіреностях 
усього переліку прав учасника 
процесу відповідно до 
процесуального законодавства 
Можливі наслідки: неналежне 
представництво в судах інтересів 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» в інтересах 
інших учасників процесу (інших осіб), 
втрата репутації ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца»

Низька
Перегляд змісту довіреності на 
представництво інтересів ДП «ЛРЦ 
ім. В.Т.Гуца» в судових органах на 
предмет встановлення обмежень щодо 
визнання та відмови від позовних 
вимог, заключення мирової угоди, 
визнання позову.

Судейкіна І.В., 
Литвиненко О.І.

Жовтень Не потребує 
виділення 

додаткових 
ресурсів

Недопущення 
(мінімізація) 
ймовірності 

корупційного 
ризику, усунення 
умов та причин 

виникнення

Проведення періодичного 
моніторингу прийнятих судових 
рішень не на користь ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца».

Судейкіна І.В., 
Литвиненко О.І.,

Щомісячно

Ризик 11: недосконалість порядку 
ведення договірної роботи в 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»
Опис: відсутність у порядку ведення 
договірної роботи положень щодо 
обов’язковості ::ередбачення в 
договорах прав та обов’язків сторін, 
порядку наданні послуг, 
антикорупційних застережень, 
відповідальності сторін, погоджень 
договорів заступниками директора 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»
Чинники: не доброчесність 
співробітника, бажання отримати 
неправомірну вигоду 
Можливі наслідки: укладення 
договорів за відсутності необхідних 
положень

Низька Перегляд діючого порядку ведення 
договірної роботи та затвердження 

його нової редакції

Судейкіна І.В., 
Литвиненко О.І.

Жовтень Не потребує 
виділення 

додаткових 
ресурсів

Недопущення 
(мінімізація) 
ймовірності 

корупційного 
ризику, усунення 
умов та причин 

виникнення
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Ризик 12: недоброчесність 
співробітників ДП «ЛРЦ їм. 
В.Т.Гуца» під час аналізу стану 
виконання договірних зобов’язань 
контрагентами, ймовірність впливу 
зацікавлених осіб на співробітників 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»
Опис: вплив особистих чи зовнішніх 
інтересів на співробітників ДП «ЛРЦ 
ім. В.Т.Гуца»
Чинники: нездійснення аналізу 
дебіторської заборгованості 
Можливі наслідки: порушення 
строків виконання договорів і оплати, 
втрата репутації ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца», судові справи.

Середня Проведення аналізу дебіторської 
заборгованості

Керівники 
структурних 
підрозділів, 
Судейкіна І.В., 
Бухгалтерія

Щомісячно Не потребує 
виділення 

додаткових 
ресурсів

Недопущення 
(мінімізація) 
ймовірності 

корупційного 
ризику, усунення 
умов та причин 

виникнення

Подання претензій до контрагентів 
про не виконання умов договору

У разі виявлення 
дебіторської 

заборгованості

Ризик 13: недотримання співробітникал* 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» вимог Закону Ук 
інформацію»
Опис: передача конфіденційної, 
комерційної чи іншої службової 
інформації третім особам, без 
законних на те підстав, з метою 
отримання неправомірної вигоди; 
використання персональних даних чи 
інформації про окремих осіб у 
власних корисливих цілях; 
розголошення конфіденційної, 
комерційної ЧИ  . іп ^ о ї Службової 
інформації після звільнення з роботи; 
використання конфіденційної, 
комерційної та іншої службової 
інформації, інших ресурсів ДП «ЛРЦ 
ім. В.Т.Гуца» з метою організації 
власної справи 
Чинники: недоброчесність 
співробітників, незнання положень 
законодавства
М ожливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності

Низька Письмове попередження 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» про обмеження, пов'язані з 
роботою з інформацією з обмеженим 
доступом та про недопустимість 
розголошення такої інформації 
співробітниками підчас роботи в ДП 
«ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» та після 
звільнення.

Судейкіна І.В., 
Ковальчук М.М. 
Смолярчук В.М. 
Керівники 
структурних 
підрозділів

Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику, усунення
умов та причин
виникнення

Забезпечення технічних обмежень під 
час роботи з інформацією з 
обмеженим доступом, зокрема, в 
частині доступу до неї, 
унеможливлення копіювання, 
пересилання чи іншого переміщення 
такої інформації.

Судейкіна І.В.,
Котляревська
О.Ю.,
Смолярчук В.М.
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9. У правління персоналом

Ризик 14: можливість порушення 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» через 
неналежний контроль за запобіганням

Середня Проведення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи щодо шляхів 
і способів врегулювання конфлікту 
інтересів.

Литвиненко О.І., 
Смолярчук В.М., 
керівники 
структурних 
підрозділів

Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Зменшення
ймовірності
корупційного
ризику

та врегулюванням конфлікту 
інтересів, що може призвести до 
відповідного порушення, подання 
претендентом на посаду 
недостовірних відомостей 
Опис: неповідомлення 
співробітником про наявність у нього 
реального чи потенційного конфлікту 
інтересів, вчинення співробітником дій 
та прийняття рішень в умовах 
реального конфлікту інтересів з метою 
отримання неправомірної вигоди 
Чинники: недоброчесність 
співробітників, незнання положень 
законодавства.
Можливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності

Попередження претендентів на посаду 
про відповідальність за подання 
недостовірних відомостей про себе.

Литвиненко О.І., 
Смолярчук В.М.

Вересе нь-грудень 
(перед призначення 

на посаду)

Проведення перевірки особових справ 
співробітників ДП «ЛРЦ ім.
В.Т.Гуца» на предмет наявності 
конфлікту інтересів

Литвиненко О.І., 
Смолярчук В.М.

Жовтень

Подання інформації співробітниками 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» про наявність 
у них конфлікту інтересів

Співробітники 
ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца»

Жовтень

Підготовка зразку Повідомлення про 
конфлікт інтересів

Литвиненко О.І. Вересень

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

антикорупційних застережень 
Опис: посадові інструкцій співробітників 
не містять положену щодо запобігання і г 
Чинники: незнання положень законодав( 
Можливі наслідки: порушення вимог 
Закону України «Про запобігання 
корупції», притягнення осіб до 
відповідальності, втрата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

Низька Перегляд посадових інструкції 
співробітників та внесення змін в 
частині включення положень щодо 
запобігання та протидії корупції

Керівники 
структурних 
підрозділів 
Смолярчук В.М., 
Литвиненко О.І.

Жовтень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційнею
ризику
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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 
Опис: Недоброчесність
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» під час опрацювання 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, незнання 
положень законодавства.
Приховування порушень строків при 
розгляді документів, тощо 
Чинники: недостатній контроль з 
боку керівництва 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 правоо;; з^онних органів, 
листів інших органів державної влади 
Можливі наслідки: порушення 
строків розгляду, порушення вимог 
законодавства та прав заявників, 
втрата репутації ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца», судові справи.

Низька Проведення
співробітників
В.Т.Гуца».

навчань 
ДП «ЛРЦ

серед
ім.

Встановлення додаткового контролю 
за дотриманням законодавства під час 
розгляду 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, шляхом
періодичного моніторингу та 
звітування перед керівництвом про 
результати такого моніторингу.

Стасюк Б.О.

Смолярчук В.М., 
Керівники 
структурних 
підрозділів

Щомісячно

Щотижня

Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику
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10. Робота відділу експлуатації, енергозабезпечення та зв ’язку

Ризик 17: приватний інтерес 
співробітників ДП 
«ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» залучених до 
роботи відділу експлуатації, 
енергозабезпечення та зв’язку,
Опис: порушення співробітниками 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» 
іншого законодавства в частині 
отримання неправомірної вигоди 
Чинники: бажання отримати 
неправомірну вигоду.
Можливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності, вірата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца».

Низька Проведення постійної 
роз’яснювальної роботи щодо 
дотримання норм законодавства.

Усунути (мінімізувати) особисті, 
неформальні (позаробочі) контакти 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» з постачальниками

Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо алгоритму дій у разі 
надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції».

Твердохліб В.О. В ересе н ь-груде н ь Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику.

Ризик 18: приватний інтерес 
персоналу ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» під 
час замовлення послуг та товарів. 
Опис: порушення співробітниками 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» вимог Закону 
України «Про запобігання корупції», 
іншого законодавства в частині 
отримання неправомірної вигоди 
Чинники: отримання неправомірної 
вигоди.
Можливі наслід'.::і: притягнення осіб 
до відповідальності, зтрата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца».

Низька Проведення постійної 
роз’яснювальної роботи щодо 
дотримання норм законодавства.

Усунути (мінімізувати) особисті, 
неформальні (позаробочі) контакти 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» з постачальниками

Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо алгоритму дій у разі 
надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції».

Твердохліб В.О. 
Литвиненко О.І,

Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику.

11. Управління фінансами та матеріальними ресурсами

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

Низька Попередження співробітників про 
недопустимість використання та 
списання матеріальних цінностей 
підприємства для інших, не 
пов’язаних із службовою 
необхідністю цілей.

Керівники
структурних
підрозділів,
Комісія зі
списання
матеріальних

У разі виникнення 
потреби у списанні 

матеріальних 
цінностей 

Вересень-грудень

Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику,
усунення умов та
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власних цілях
Опис: використання матеріальних 
цінностей у власних цілях з метою 
отримання неправомірної вигоди; 
списання матеріальних цінностей 
раніше, ніж передбачено порядком у 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца» навмисне 
завищення обсягів замовлення для 
використання надлишків у власних 
цілях
Чинники: використання 
співробітниками службових 
повноважень для отримання 
матеріальної або іншої особистої вигоди 
для себе ми інших осіб 
М ожливі наслідки: втрата 
фінансових і матеріальних цінностей

Списання матеріальних цінностей 
лише за наявності експертного 
висновку (за потреби) та/або інших 
підтвердних документів про 
неможливість їх подальшого 
використання

цінностей причин виникнення

Ризик 20: можливе порушення 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» фінансової дисципліни 
Опис: навмисне, за домовленістю з 
постачальником, завищення вартості 
товарів, робіт та послуг; порушення 
співробітниками ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» платіжної дисципліни; 
упередженість посадових осіб, 
зокрема через наявність приватного 
інтересу, при розподілі коштів на 
користь контрагенті в підприємства 
(оплата послуг одних і затримка 
оплати на користь і н і ї і и х ) .

Чинники: використання 
співробітниками службових 
повноважень для отримання 
матеріальної або іншої особистої вигоди 
для себе чи інших осіб.
М ожливі наслідки: втрата 
фінансових цінностей, втрата 
репутації ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

Середня Проведення внутрішнього аудиту 
використання фінансових ресурсів

Керівний склад 
ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца», 
Котляревська 
О.Ю. керівники 
зацікавлених 
структурних 
підрозділів.

Щоквартально Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику,
усунення умов та 
причин виникнення
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Ризик 21: можливість одержання 
подарунків у процесі виконання 
службових обов’язків 
Опис: використання традиції вітати 
співробітників ДП «ЛРЦ ім.
В.Т.Гуца» з нагоди особистих та 
професійних свят з метою отримання 
неправомірної вигоди, відсутність 
належного контролю за дотриманням 
норм Закону України «Про 
запобігання корупції» щодо відмови 
від одержання подарунків, 
виникнення конфлікту інтересів 
внаслідок одержання подарунку 
Ч инники: недоброчесність 
співробітника, незнання положень 
законодавства, бажання отримати 
подарунок
М ожливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності

Середня Проведення постійної 
роз’яснювальної роботи щодо 
заборони на одержання дарунків.

Керівники 
структурних 
підрозділів, 
Литвиненко О.І.

Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику,
усунення умов та 
причин виникнення

Особисті приклади керівниками 
самостійних структурних підрозділів 
щодо неодержання подарунків у 
процесі виконання службових 
обов’язків.

Керівники
структурних
підрозділів

Усунути (мінімізувати) особисті, 
неформальні (позаробочі) контакти 
співробітників ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца» з представниками органів 
державної влади, підприємств, 
установ, організацій з якими ДП «ЛРЦ 
ім. В.Т.Гуца» співпрацює.

Співробітники 
ДП «ЛРЦ ім. 
В.Т.Гуца»

Ризик 22: прийняття пропозицій, 
обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою 
особою.
Опис: порушення співробітниками 
ДП «ЛРЦ ім. В^Г.Гуца» вимог Закону 
України «Про з&£ч>5ігання корупції», 
Кримінального кодексу України в 
частині отримання неправомірної 
вигоди
Ч инники: недоброчесність 
співробітника, незнання положень 
законодавства, бажання отримати 
неправомірну вигоду 
М ожливі наслідки: притягнення осіб 
до відповідальності, втрата репутації 
ДП «ЛРЦ ім. В.Т.Гуца»

Середня Попередження співробітників про 
кримінальну відповідальність за 
прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди.

Проведення роз’яснювальної 
роботи щодо алгоритму дій у разі 
надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції».

Керівники 
структурних 
підрозділів, 
Литвиненко О.І.

Вересень-грудень Не потребує 
виділення 
додаткових 
ресурсів

Недопущення
(мінімізація)
ймовірності
корупційного
ризику.



Голова Комісії 

Члени Комісії:

О.І. Литвиненко

Т.О.Шутько

В.О.Твердохліб

О.Ю.Котляревська

Н.А.Янкова

Е.П.Пендюр

Ю.М.Лях

Л.В.Дехтяренко

Ж.А.Герасимова

О.С.Третяк


