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

Пріоритетність
кор. ризику
(низька/
середня/
висока)
1. Управління фінансами
1. 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 установами
(Замовниками)
системи МВС
тендерних
пропозицій
учасників

Середня

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

Особа (особи),
відповідальна (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.

Шевнін С.М.
(ДФОП)

Перед поданням
змін до розпису
на погодження
та затвердження
уповноваженим
особам.

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

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

Проведення вибірковим
способом моніторингу та
аналізу закупівель,
здійснених Замовниками
системи МВС, які
оприлюднені в
електронній системі
закупівель ProZorro

Грибовський О. В.
(ДВА)

Постійно;
узагальнення
результатів
проведеної
роботи до
15.01.2021;
15.01.2022;
15.01.2023

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

ДВА МВС надано
Замовникам
письмові
рекомендації
щодо усунення
порушень
законодавства у
сфері закупівель.
Зменшення
ймовірності
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2. Ймовірність
уникнення
Замовником
проведення
процедури відкритих
торгів закупівель
шляхом поділу
предмета закупівлі
на частини

Середня

Проведення вибірковим
способом моніторингу та
аналізу закупівель,
здійснених Замовниками
системи МВС, які
оприлюднені в
електронній системі
закупівель ProZorro

3. Управління персоналом, надання освітніх послуг
1. Можливе
Середня
Проведення перевірок
прийняття на посади
достовірності наданих
осіб, які не
претендентом на посаду
відповідають
відомостей про себе з
встановленим
оригіналами відповідних
вимогам, або тих, які
документів (у тому числі
подали недостовірні
шляхом пошуку відомостей
відомості
у доступних реєстрах та
базах даних).
Підготовка та подання
суб’єкту призначення
довідки про результати
перевірок
2. Можливий вплив
Середня
Запровадження
посадових осіб на
обов’язкової чіткої і

Грибовський О. В.
(ДВА)

Постійно;
узагальнення
результатів
проведеної
роботи
Січень 2020 р.
Січень 2021 р.
Січень 2022 р.

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

виникнення
корупційного або
пов’язаного з
корупцією
правопорушення
за результатами
ДВА МВС надано
Замовникам
письмові
рекомендації
щодо усунення
порушень
законодавства у
сфері закупівель.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного або
пов’язаного з
корупцією
правопорушення
за результатами

Доскевич Г. О.
(ДПООНД)

Перед
У межах
призначенням на видатків,
посаду
передбачених у
державному
бюджеті

Перевірки
проводяться.
Довідки про
результати
подаються на
розгляд Міністру
або державному
секретарю –
відповідно до
компетенції

Доскевич Г. О.
(ДПООНД)

Перед
У межах
призначенням на видатків,

Перевірки
проводяться.

3
процедуру відбору
персоналу з метою
сприяння прийняттю
на роботу,
переміщенню по
службі (підвищення
на посаді,
пониження на
посаді, переведення
в інший підрозділ, у
т.ч. третіх осіб)
близьких їм осіб

3. Уразливість
працівників
підрозділів
кадрового
забезпечення та
уповноважених
співробітників
підрозділів, органів,
закладів та установ
МВС до впливу
керівництва, а також
сторонніх осіб на
порядок та
результати
здійснення заходів з
питань кадрового
забезпечення

Середня

прозорої процедури
добору персоналу на різні
категорії посад за
уніфікованими формами
кадрових документів у
всіх підрозділах та за
всіма напрямами роботи.
Проведення аналізу
документів при прийнятті
на роботу, переміщенні по
службі, перевірок
достовірності наданих
претендентом на посаду
відомостей про себе.
Підготовка та подання
суб’єкту призначення
довідки про результати
Проведення перевірки
(тестування) рівня знань
співробітників підрозділів
кадрового забезпечення
щодо вимог
антикорупційного
законодавства, у тому
числі щодо чинних
антикорупційних
обмежень.
Проведення навчань
(тренінгів) для особового
складу

Доскевич Г. О.
(ДПООНД)

посаду

передбачених у
державному
бюджеті

Довідки про
результати
подаються на
розгляд
державному
секретарю –
відповідно до
компетенції

Згідно з окремо
затвердженим
планом.
Щорічно,
звіт до 01.01.
та до 01.07.

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Перевірки
проводяться.
Довідки про
результати
подаються на
розгляд Міністру
або державному
секретарю –
відповідно до
компетенції
Проаналізовано
рівень знань
співробітників
щодо вимог
антикорупційного
законодавства.
Проведено
навчання
(тренінги) для
особового складу.
Працівники

4
додатково
проінструктовано
про персональну
відповідальність.
4. Надання
необґрунтованої
переваги під час
переведення
студентів на місця
державного
замовлення

Середня

Внесення змін до
Положення про порядок
відрахування,
переривання навчання,
поновлення і переведення
курсантів (слухачів)
вищих навчальних
закладів МВС,
затвердженого наказом
МВС від 07.09.2009
№ 381, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції
України 29.09.2009 за
№ 911/16927

4. Ліцензування та дозвільна діяльність
1. Наявність
Низька
Проведення інструктажів
дискреційних
з питань дотримання
повноважень під час
антикорупційного
особистого прийому
законодавства з
посадовою особою
посадовими особами, які
заяв про отримання
проводять особистий
або переоформлення
прийом заяв про
ліцензій,
отримання або
розширення або
переоформлення ліцензій

Доскевич Г. О.
(ДПООНД)

Листопад
2020 року

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Внесено
відповідні зміни
до Положення про
порядок
відрахування,
переривання
навчання,
поновлення і
переведення
курсантів
(слухачів) вищих
навчальних
закладів МВС,
затвердженого
наказом МВС від
07.09.2009 № 381,
зареєстрованим в
Міністерстві
юстиції України
29.09.2009 за
№ 911/16927

Камишанов В. І.
(УЛ)

Щомісяця
до 28 числа

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Підготовлено
довідки за
результатами
періодичного
моніторингу, з
якими
ознайомлено
начальника
Управління

5
звуження
провадження виду
господарської
діяльності
ліцензіатом

на провадження видів
господарської діяльності,
розширення або звуження
виду господарської
діяльності.
Періодичний моніторинг
дотриманням посадовими
особами порядку та
строків розгляду заяв
здобувачів ліцензій та
ліцензіатів

2. Можливе
виникнення у
посадової особи
конфлікту інтересів
під час організації та
здійснення заходів
державного нагляду
(контролю)

Низька

1.Проведення
інструктажів з питань
дотримання
антикорупційного
законодавства з
посадовими особами, які
залучаються до
здійснення заходів
державного нагляду
(контролю).
Здійснення заходів
державного нагляду
(контролю) виключно у
складі комісій з двох і
більше посадових осіб.
Ротація складу комісій.
2.Періодичний моніторинг
результатів здійснення
заходів державного
нагляду (контролю) з боку
УЗКПЛ у частині
професійної
компетентності та
доброчесності посадових
осіб, які здійснювали
захід, що відображається

Камишанов В. І.
(УЛ)

Фодчук А. Б.
(УЗКПЛ)

Щокварталу до
05 числа місяця,
що настає за
звітним

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Щопівроку до 10
числа місяця, що У межах
настає за звітним видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Підготовлено
інформацію для
УЗКПЛ про хід
виконання
Антикорупційної
програми МВС
на 2020 – 2022
роки

Підготовлено
довідки за
результатами
періодичного
моніторингу

6
суб’єктом
господарювання в акті
перевірки
5. Надання адміністративних послуг
1. Можливість
Середня
пришвидшення
отримання послуги в
ТСЦ МВС або
створення перешкод
в наданні таких
послуг

2. Дискреційні
повноваження
посадових осіб ТСЦ
щодо видачі

Низька

1. Забезпечення
механізму
обслуговування громадян
під час надання
адміністративних послуг
за допомогою
електронної черги

Князюк О. Г.
(ГСЦ)

Грудень 2020
року

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Затверджено
порядок
реєстрації
фізичних та
юридичних осіб в
електронній черзі
для отримання
адміністративних
та інших послуг,
які надаються
територіальними
сервісними
центрами МВС

2. Забезпечення
розміщення на
офіційному вебсайті, у
ЗМІ, соцмережах
матеріалів про порядок
надання послуг та вжиті
заходи щодо підвищення
їх якості

Князюк О. Г.
(ГСЦ)

Щомісяця до 30
числа

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Запровадження
можливості обрання
номерного знаку з числа
наявних номерних знаків

Князюк О. Г.
(ГСЦ)

Грудень
року

На сторінках СЦ
МВС у
соціальних
мережах
розповсюджено
інформаційні
матеріали про
порядок надання
послуг СЦ МВС
Розроблено
інструкцію про
проведення
територіальними

2020 У межах
видатків,
передбачених у
державному
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номерних знаків з
числа наявних
замовникам послуг
під час
реєстрації/перереєст
рації транспортних
засобів

3. Дискреційні
повноваження
екзаменатора щодо
визначення
результатів
складання іспитів на
отримання права
керування
транспортними

під час реєстрації
транспортних засобів

Низька

Надання кандидатам у
водії можливості
перегляду та
завантаження
відеозаписів, а також
інших відомостей про
складання ними
теоретичного і
практичного іспитів

Князюк О. Г.
(ГСЦ)

Грудень 2020
року

бюджеті

органами з
надання сервісних
послуг МВС
державної
реєстрації,
перереєстрації,
ведення обліку
транспортних
засобів,
оформлення і
видачі
реєстраційних
документів,
присвоєння
номерних знаків
на них.
Номерні знаки
можна обрати за
допомогою
офіційного сайту
ГСЦ МВС, а
також за
допомогою
інформаційнодовідкових
терміналів
розташованих в
ТСЦ МВС

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Зміни до
інструкції «Про
порядок
приймання іспитів
для отримання
права керування
транспортними
засобами та
видачі посвідчень
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засобами

4. Дискреційні
повноваження членів
акредитаційних
та
атестаційних комісій
РСЦ МВС під час
прийняття
рішень
стосовно акредитації
закладу,
атестації
спеціалістів

водія»
затвердженої
наказом МВС від
07.12.2009 № 515
Низька

Впровадження стандартів
прозорості в роботі
акредитаційних та
атестаційних комісій РСЦ
МВС

Князюк О. Г.
(ГСЦ)

Грудень 2020
року

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Зміни до
інструкції «Про
порядок
організації
роботи територіал
ьних органів з
надання сервісних
послуг
Міністерства
внутрішніх справ
України щодо
державної
акредитації
закладів, які
проводять
підготовку,
перепідготовку і
підвищення
кваліфікації водіїв
транспортних
засобів, та
атестації їх
спеціалістів»
затвердженої
наказом МВС від
07.12.2009 № 515
та Положення
«Про
акредитаційну
комісію з
державної
акредитації
закладів, що
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проводять
підготовку,
перепідготовку і
підвищення
кваліфікації водіїв
транспортних
засобів»
затвердженого
наказом МВС від
18.02.2016 № 115
6. Управління об’єктами державної власності
1. Можливе
Середня
Проведення вибіркових
використання
перевірок стану
об’єктів державної
збереження та
власності
ефективності
сторонніми особами
використання об’єктів
без укладання
державної власності та
договорів оренди або
дотримання наказу МВС
використання
від 30.07.2019
об’єктів державної
№ 633 «Про ведення
власності переданих
обліку об’єктів державної
в оренду не за
власності»
призначенням
2. Укладання
Середня
Проведення вибіркових
освітніми закладами,
перевірок укладання
що належать сфери
освітніми закладами, що
управління МВС,
належать сфери
правочинів
управління МВС,
наслідками яких
правочинів у сфері
можуть бути втрата
будівництва, перевірка
об’єктів державної
стану виконання
власності (їх частин)
укладених правочинів в
або втрата
сфері будівництва
фінансових ресурсів

Секретар комісії з оцінки корупційних
ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми МВС

Шалієвська Л.І.
(ДДМР)

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

Шалієвська Л.І.
(ДДМР)

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

о/п згідно з оригіналом

Сергій ЯРЕМЕНКО

