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РОБОЧИЙ ПЛАН 

оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік 

 

Об’єкти 

оцінки 

корупційних 

ризиків 

Джерела інформації 

для проведення 

оцінки корупційних 

ризиків 

Методи та 

способи 

оцінки 

корупційних 

ризиків 

Особи, 

відповідальні за 

проведення 

оцінки 

корупційних 

ризиків 

Строки 

проведення 

оцінки 

корупційни

х ризиків 

Діяльність 

Апарату 

Міністерства з 

питань 

тимчасово 

окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених 

осіб України 

(далі - МТОТ) 

Положення про МТОТ, 

організаційна 

структура МТОТ, 

положення про 

структурні підрозділи 

МТОТ, посадові 

інструкції працівників 

МТОТ, документи, які 

регулюють порядок 

взаємодії між 

структурними 

підрозділами та 

працівниками МТОТ, 

листи, звернення, 

скарги, що надходили 

до МТОТ 

Вивчення та 

аналіз 

документів 

Павловський А.Б. 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

Себало С.І. 

02.02.2018 – 

22.02.2018 

Управління 

персоналом 

МТОТ 

Накази МТОТ (у т.ч. 

якими затверджено 

інструкції, положення, 

порядки тощо), що 

регулюють питання 

добору та управління 

персоналом в МТОТ 

Вивчення та 

аналіз 

документів 

Павловський А.Б. 

Рагімов В.Т. 

02.02.2018 – 

22.02.2018 

Організація 

роботи із 

запобігання та 

виявлення 

корупції в 

МТОТ 

Накази МТОТ (у т.ч. 

якими затверджено 

інструкції, положення, 

порядки тощо), що 

регулюють питання 

запобігання та 

виявлення корупції в 

МТОТ 

Вивчення та 

аналіз 

документів 

Павловський А.Б. 

 

02.02.2018 – 

22.02.2018 

Внутрішній 

контроль та 

аудит МТОТ 

Накази МТОТ (у т.ч. 

якими затверджено 

інструкції, положення, 

порядки тощо), що 

регулюють питання 

Вивчення та 

аналіз 

документів 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

02.02.2018 – 

22.02.2018 



внутрішнього 

контролю та аудиту в 

МТОТ 

 

Управління 

матеріальними 

ресурсами 

МТОТ 

Накази МТОТ (у т.ч. 

якими затверджено 

інструкції, положення, 

порядки тощо), що 

регулюють питання 

управління 

матеріальними 

ресурсами в МТОТ 

 

Вивчення та 

аналіз 

документів 

Павловський А.Б. 

Рагімов В.Т. 

02.02.2018 – 

22.02.2018 

Публічні 

закупівлі 

МТОТ 

Накази МТОТ (у т.ч. 

якими затверджено 

інструкції, положення, 

порядки тощо), що 

регулюють питання 

публічних закупівель в 

МТОТ 

 

Вивчення та 

аналіз 

документів 

Себало С.І. 

Рагімов В.Т. 

 

02.02.2018 – 

22.02.2018 

Структурні 

підрозділи 

МТОТ 

 

Службові записки з 

пропозиціями 

можливих корупційних 

ризиків в діяльності 

підрозділів МТОТ 

Узагальнити 

отримані 

пропозиції та 

підготувати 

на засідання 

Комісії з 

оцінки 

корупційних 

ризиків у 

діяльності 

Міністерства 

 

Рагімов В.Т. 07.02.2018 

Громадськість 

та експерти 

Пропозиції з 

можливими 

корупційними 

ризиками в діяльності 

підрозділів МТОТ, 

отримані від 

громадськості та 

експертів 

Узагальнити 

отримані 

пропозиції та 

підготувати їх 

на засідання 

Комісії з 

оцінки 

корупційних 

ризиків у 

діяльності 

Міністерства 

 

Рагімов В.Т. протягом 

року 

Положення про 

МТОТ від 

08.06.2016  

№ 376 

Зауваження 

Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції 

(лист від 25.05.2018 № 

20-04/23745/18) 

Вивчення та 

аналіз  

Павловський А.Б. 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

Бригінець Я.М. 

Себало С.І. 

Саченко В.В. 

20.06.2018 

     



Заходи з оцінки корупційних ризиків та строки їх проведення  

Найменування заходу який проводиться Відповідальні 

особи за 

виконання та 

надання 

звітності 

Строки 

проведення 

Підготовка та подання на затвердження Міністру МТОТ 

Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у 

діяльності МТОТ 

Павловський А.Б. 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

Себало С.І. 

Бригінець Я.М. 

23.02.2018 

Подання на затвердження керівництву МТОТ 

Антикорупційної програми МТОТ на 2018 рік  

Павловський А.Б. 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

Себало С.І. 

Бригінець Я.М. 

 

20.04.2018 

Подання на погодження до НАЗК Антикорупційної 

програми МТОТ 

Павловський А.Б. 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

Себало С.І. 

Бригінець Я.М. 

30.04.2018 

Подання на погодження до НАЗК Антикорупційної 

програми МТОТ з врахованими зауваженнями 

Павловський А.Б. 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

Себало С.І. 

Бригінець Я.М. 

Саченко В.В. 

28.07.2018 

Розгляд, оцінка результатів виконання заходів, 

передбачених Антикорупційною програмою МТОТ на 

2018 рік 

Павловський А.Б. 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

Себало С.І. 

Бригінець Я.М. 

Саченко В.В. 

щокварталу 

Подання звітної інформації до НАЗК Рагімов В.Т. до 15 числа 

місяця, 

наступного 

за звітним 

кварталу 

 


