
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Комісією з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Міністерства 

з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України  
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РОБОЧИЙ ПЛАН 

оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб України на 2019 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 корупційних 

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, антикорупційна 

експертиза проектів актів та 

моніторинг законодавства які 

регулюють діяльність МТОТ на 

предмет виявлення корупціогенних 

чинників 

Вивчення та аналіз 

нормативно-правових актів 

на предмет наявності 

корупціогенних факторів, 

висновків антикорупційної 

експертизи проектів 

нормативно-правових актів, 

інформації з відкритих 

джерел, їх узагальнення та 

виявлення проблемних 

питань, які виникають під 

час виконання завдань із 

реалізації вказаних функцій 

та можуть сприяти 

вчиненню корупційного чи 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

 

 

Павловський А.Б. 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

04.02.2019 – 

03.05.2019 



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, виявлення 

проблемних питань, які 

виникають під час 

виконання завдань із 

реалізації вказаної функції 

та можуть сприяти 

вчиненню корупційного чи 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

 

Павловський А.Б. 

Рагімов В.Т. 

04.02.2019 – 

03.05.2019 

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 наказів, 

доручень, інструкцій, 

положень, порядків, тощо, 

на предмет наявності 

корупціогенних факторів, їх 

узагальнення та виявлення 

проблемних питань, які 

виникають під час 

виконання завдань із 

реалізації вказаної функції 

та можуть сприяти 

вчиненню корупційного чи 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

 

Павловський А.Б. 

Саченко В.В. 

Рагімов В.Т. 

04.02.2019 – 

03.05.2019 

Внутрішній контроль та 

аудит МТОТ 

Накази МТОТ (у т.ч. якими 

затверджено інструкції, положення, 

порядки тощо), що регулюють питання 

внутрішнього контролю та аудиту в 

МТОТ 

Вивчення та аналіз 

документів, виявлення 

проблемних питань, які 

виникають під час 

виконання завдань із 

реалізації вказаної функції 

та можуть сприяти 

вчиненню корупційного чи 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

 

 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

Бригінець Я.М. 

04.02.2019 – 

03.05.2019 



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, виявлення 

проблемних питань, які 

виникають під час 

виконання завдань із 

реалізації вказаної функції 

та можуть сприяти 

вчиненню корупційного чи 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

 

Павловський А.Б. 

Панамарчук О.О. 

Рагімов В.Т. 

Саченко В.В. 

Бригінець Я.М. 

04.02.2019 – 

03.05.2019 

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, виявлення 

проблемних питань які 

виникають під час 

виконання завдань із 

реалізації вказаної функції 

та можуть сприяти 

вчиненню корупційного чи 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

 

Рагімов В.Т. 

Саченко В.В. 

04.02.2019 – 

03.05.2019 

Структурні підрозділи 

МТОТ 

Службові записки з пропозиціями 

можливих корупційних ризиків в 

діяльності підрозділів МТОТ 

Аналіз та узагальнення 

отриманих пропозицій 

 

Рагімов В.Т. 
22.02.2019 – 

03.05.2019 

Представники 

громадськості та 

експерти 

Результати громадської 

антикорупційної експертизи. 

Пропозиції з можливими 

корупційними ризиками в діяльності 

підрозділів МТОТ, отримані від 

представників громадськості та 

експертів 

 

Аналіз та узагальнення 

отриманих пропозицій 

 

Рагімов В.Т. протягом року 

 


