Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності МРЦ МВС «Хутір Вільний»
Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Корупційний ризик

Пріоритетність
кор. ризику
(низька/
середня/
висока)

1. Управління фінансами
Можливість
Низька
необґрунтованого
внесення змін до
річного розпису
асигнувань,
помісячного розпису
асигнувань
загального фонду та
помісячного розпису
спеціального фонду
Державного
бюджету на
відповідний рік.
2. Публічні закупівлі
1. Ймовірність
упередженого
розгляду тендерних
пропозицій
учасників

Середня

Заходи щодо усунення корупційного
ризику

Особа
(особи),
відповідал
ьна (і) за
виконання
заходу

Строк
виконання
заходу

Необхідні для
впровадження
заходів ресурси

Очікувані
результати

Здійснення аналізу та перевірки
пропозицій, поданих
розпорядниками бюджетних
коштів щодо внесення змін до
річного розпису асигнувань,
помісячного розпису
асигнувань загального фонду та
помісячного розпису
спеціального фонду
Державного бюджету на
відповідний рік.

Головний
бухгалтер

Перед
поданням
змін до
розпису на
погодження
та
затвердженн
я
уповноваже
ним особам.

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Внесення змін до
розпису
відповідно до
вимог
бюджетного
законодавства.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного або
пов'язаного з
корупцією
правопорушення.

Розробка та прийняття
положення, що врегульовує
процедуру проведення
допорогових закупівель та
міститиме єдині підходи до
організації проведення таких
закупівель (включатиме
критерії відбору постачальників
товарів, робіт та послуг при
здійснені допорогових
закупівель)

Уповнова
жена
особа з
закупівел
ь

Постійно

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Відповідне
положення
розроблене та
затверджене

2. Ймовірність
Середня
уникнення
Замовником
проведення
процедури відкритих
торгів закупівель
шляхом поділу
предмета закупівлі
на частини
3. Управління персоналом
1. Можливе
Середня
прийняття на посади
осіб, які не
відповідають
встановленим
вимогам, або тих, які
подали недостовірні
відомості

здійсненя закупівель через
електронну систему закупівель
ProZorro

Проведення перевірок
достовірності наданих
відомостей про себе з
оригіналами відповідних
документів (у тому числі шляхом
пошуку відомостей у доступних
реєстрах та базах даних).
Підготовка та подання суб’єкту
призначення довідки про
результати перевірок
4. Управління об’єктами державної власності
1. Можливе
Середня
Проведення вибіркових
використання
перевірок стану збереження та
об’єктів державної
ефективності використання
власності
об’єктів державної власності
сторонніми особами
№ 633 «Про ведення обліку
без укладання
об’єктів державної власності»
договорів оренди або
використання
об’єктів державної
власності переданих
в оренду не за
призначенням

Уповноважена особа

ТК

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Відповідне
положення
розроблене та
затверджене

Перед
прийняттям
на посаду

Не потребує
виділення
додаткових
ресурсів

Перевірки
проводяться.
Довідки про
результати
подаються на
розгляд
керівнику

До
01.12.2020
До
01.12.2021
До
01.12.2022

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Проведено
перевірки,
результати яких з
пропозиціями
надані на розгляд
державному
секретарю МВС

Постійно

ВК
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