Додаток 2
до Антикорупційної програми
ДЮІ МВС України

Оцінка корупційних ризиків у діяльності ДЮІ МВС України та заходи з їх усунення
Ідентифікований
корупційний
ризик

Пріоритетність
корупційного
ризику
(низька/
середня/
висока)

1. Управління Міністерством
Низька
1)Працівники
МВС, закладів,
установі
підприємств, що
належать до
сфери управління
МВС, які є
авторизованими
користувачами
відповідно до
режимів доступу
та рівня захисту,
мають право в
установленому
порядку
користуватися
інформаційними
ресурсами Єдиної
інформаційної
системи МВС

2) Неврегульованість процедури
укладання
контракту про

Низька

Чинники
корупційного ризику

Можливі наслідки
правопорушення
(корупційного чи
пов’язаного з
корупцією),
спричинених цим
ризиком

Заходи щодо
усунення
корупційного
ризику

Відповідальний
за виконання
заходу

При отриманні
інформації з
відповідних баз даних
службова особа може
отримати
конфіденційну
інформацію, а також
доступ до
персональних даних.
У подальшому така
інформація може бути
розголошена або
використана з метою
сприяння у вирішенні
кадрових питань,
одержання
неправомірної вигоди
для себе чи інших осіб,
у тому числі шляхом
використання будьякого державного а
або коштів в
приватних інтересах
Нерегламентовані
дискреційні
повноваження з
процедур укладення

Вчинення
правопорушення,
пов’язаного з
корупцією

Періодичний
моніторинг осіб, які
користуються
інформаційними
ресурсами Єдиної
інформаційної
системи МВС, з
метою мінімізації
фактів
використання ними
інформації в
особистих
інтересах.

Науковий відділ, Щомісяця,
не пізніше
НДЛЗПППД,
5 числа
кафедри
інституту,
ВФЗБО,
ВКЗ

Порушення прав
громадян, утрата
репутації
державного органу

Підготовка та
прийняття
нормативноправового акта про

керівництво
ДЮІ
ВКЗ

Строк
виконання заходу

І квартал
2018 р.

Очікуваний
результат

Усунення
корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
правопорушення,
пов’язаного з
корупцією

Усунення
корупційного
ризику.
Зменшення

2
проходження
служби з
керівництвом

контракту, підстав
його припинення.
Це створює
можливості для
зловживань та
спричиняє вірогідність
помилок зі сторони
заявників, що може
породжувати
корупційні
правопорушення чи
правопорушення,
пов’язані з корупцією,
в самій установі на
етапі перевірки
документів
2. Управління матеріальними ресурсами

1)Можливі
зловживання при
використанні
матеріальних
ресурсів

Низька

Використання ресурсів
у власних цілях з
метою отримання
неправомірної вигоди.
Навмисне завищення
обсягів замовлень
для використання
надлишку в
особистих цілях

в суспільстві.
Вчинення
корупційного
правопорушення,
прийняття рішення
в умовах конфлікту
інтересів

порядок
укладання
контракту про
проходження
служби в поліції та
затвердження його
форми

Можливі
фінансові втрати,
вчинення
корупційного
правопорушення

Попередити
співробітників про
недопустимість
використання
матеріальних
ресурсів установи
для інших, не
викликаних
службовою
необхідністю цілей
В обов’язковому
порядку
обліковувати
ресурси, надані
(передані)
службовцям в
особисте
користування (на
зберігання),
проводити
періодичні звірки
таких ресурсів та
потреб у їх

ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

ВФЗБО

ВФЗБО

ІІ квартал
2018 р.

Щокварталу, до 5
числа, що
настає за
звітнім
періодом

Усунення
корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

3

2)Можливі
зловживання при
розпорядженні
матеріальними
ресурсами

Низька

Штучне заниження
експлуатаційних
характеристик
матеріальних
ресурсів, що
перебувають у
користуванні з
метою їх подальшого
списання (утилізації)
чи заміни;
Заниження вартості
майна, що підлягає
списанню
(утилізації) з метою
його подальшого
придбання.

Можливі
фінансові втрати,
вчинення
корупційного
правопорушення

3. Публічні закупівлі
1) Непрозоре
проведення
закупівельних
процедур

Висока

Фальсифікація
документів
співробітниками
органу.
Розголошення
посадовою особою
одному з учасників
процедури закупівель
конфіденційної
інформації щодо
пропозицій інших
учасників;

Можливі
фінансові втрати,
притягнення до
осіб до
відповідальності,
втрата репутації,
судові процеси
проти державного
органу

подальшому
персональному
користуванні
(зберіганні)
Проводити звірки
наявних
матеріальних
ресурсів із
зазначеними у
відомостях про
придбання та
списання
(утилізацію);

ВФЗБО

Щокварталу до 5
числа що
настає за
звітнім
періодом

Проводити
інвентаризацію та
оцінку матеріальних
ресурсів.

ВФЗБО

ІV квартал
2018 року

Забезпечити
належне
документування
кожного етапу, усіх
прийнятих рішень в
рамках процедури
закупівель, а також
будь-яких контактів
з учасниками
процедури
закупівлі, або спроб
таких контактів з їх
боку, збереження
відповідних
документів;
здійснювати заходи
щодо збереження та
нерозголошення
змісту одержаних

Науковий відділ,
НДЛЗПППД,
кафедри
інституту,
ВФЗБО,
ВКЗ

Протягом
року
під час
проведення
закупівель
них
процедур

Усунення
корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Усунення
корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

4
конкурсних
пропозицій до їх
офіційного
розкриття
4. Управління фінансами
1) Завищення
Низька
(заниження)
потреби в коштах
при підготовці
бюджетних запитів,
необґрунтоване
внесення змін до
них

5. Управління персоналом
1) Надання
Низька
посадовою особою
переваги
кандидатам на
вступу до вищих
навчальних
закладів через
вплив третіх осіб.

Навмисне завищення
або заниження
розрахункових
показників при
плануванні бюджету
та необґрунтоване
внесення змін до:
річного розпису
асигнувань;
помісячного розпису
асигнувань загального
фонду та помісячного
розпису спеціального
фонду Державного
бюджету; розподілу
видатків на оплату
праці

Диспропорція
фінансування
підрозділів, які
належать до сфери
управління МВС

Перевірка
обґрунтованості
внесення змін до
розпису та
включення статей
витрат до
розрахунків
потреби в коштах
при формуванні
показників
Державного
бюджету на
відповідний рік

ВФЗБО

31 грудня
2018 р.

Недопущення
корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Втручання у діяльність
приймальної комісії
ВНЗ третіх осіб з
метою впливу на
прийняття нею рішень,
неповідомлення
членом приймальної
комісії ВНЗ про
наявний конфлікт
інтересів може
призвести до вжиття
ним заходів щодо
переконання інших
членів приймати те чи
інше рішення

Не очікується
фінансових втрат,
втрата репутації
серед працівників
органів влади.
Передбачає
дисциплінарну
відповідальність.

Запровадження
через офіційні вебсайти навчальних
закладів
анкетування
громадян про
дотримання
відповідним
навчальним
закладом
законодавства під
час вступної
кампанії.

Науковий відділ,
НДЛЗПППД,
кафедри
інституту,
ВФЗБО,
ВКЗ

У день
початку
проведенн
я вступної
кампанії

Усунення
корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Проведення аналізу
анкетування з
метою виявлення

ВКЗ

Щомісяця,
протягом
вступної

5
фактів можливих
порушень та
усунення умов їх
виникнення у
подальшому.
6. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції
1)Виникнення
Низька
Недоброчесність
потенційного або
державних
реального
службовців,
конфлікту інтересів
виникнення конфлікту
при здійсненні
інтересів, зловживання
контролю за
службовим
реалізацією заходів
становищем
із запобігання та
виявлення корупції
в ДЮІ МВС
України.

2)Порушення
термінів
проведення
спеціальних
перевірок стосовно
осіб, які
претендують на
зайняття посад з
підвищеним
корупційним
ризиком

Низька

Недоброчесність
державних
службовців,
необґрунтоване
затягування часу
проведення
спеціальної перевірки
може призвести до
отримання
неправомірної вигоди
посадовою особою,
яка організовує або
бере участь у
проведенні такої
перевірки

3)Вибірковість

Низька

Неможливість

Необ’єктивне
проведення
контрольного
заходу, порушення
Правил етичної
поведінки
державних
службовців,
вчинення
корупційного або
пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Наявність
дискреційного
права скорочення
терміну обробки
заяви, можливість
прямого
спілкування з
особами, задіяними
в
розгляді та
перевірці
документів
може призвести до
фактів корупції.
Вчинення
правопорушення,
пов’язаного з
корупцією.
Репутаційні втрати.
Прийняття

кампанії

Проведення
інструктажу
працівників,
задіяних у
контрольних
заходах, з питань
дотримання Правил
етичної поведінки,
запобігання та
врегулювання
конфлікту,
основних положень
антикорупційного
законодавства
Проведення
моніторингу
дотримання
посадовими
особами термінів
проведення
спеціальної
перевірки

уповноважена
особи з
реалізації
антикорупційної
програми

Перед
початком
проведення
контрольного
заходу

Усунення
корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
правопорушення,
пов’язаного з
корупцією

ВКЗ

Щокварталу, не
пізніше 5
числа
місяця за
звітним
періодом

Усунення
корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
правопорушення,
пов’язаного з
корупцією

Підготовка проекту

ВКЗ

ІІ квартал

Усунення

6
візування
нормативних та
організаційнорозпорядчих
документів з
кадрових та інших
питань
уповноваженим
підрозділом з
питань запобігання
та виявлення
корупції в ДЮІ
МВС України.

4)Відсутність
системи
проведення
антикорупційної
експертизи
нормативноправових актів
уповноваженим
підрозділом з
питань запобігання
корупції в МВС

Низька

Перший проректор інституту
капітан поліції

виявлення
корупціогенних
факторів при
прийнятті
організаційнорозпорядчих та
нормативних
документів, нечітке
визначення правових
норм сприяє наданню
дискреційних
повноважень

організаційно розпорядчих
документів, що
можуть містити
норми/положення,
які спричинятимуть
вчинення
корупційного або
пов’язаного з
корупцією
правопорушення

Неможливість
виявлення
корупціогенних
факторів при
прийнятті нормативноправових актів в МВС,
нечіткість процедур
(механізмів),
створення надмірних
обтяжень, прийняття
нормативно-правових
актів з недоліками

Можливе
прийняття
нормативноправових актів з
наявними
корупціогенними
факторами, що дає
можливість
вчинення
корупційного або
пов’язаного з
корупцією
правопорушення.

доручення
державного
секретаря МВС
щодо
запровадження
візування
уповноваженим
підрозділом з
питань запобігання
корупції
нормативних та
організаційнорозпорядчих
документів з
кадрових та інших
питань
Надання доручення
структурним
підрозділам апарату
МВС щодо
обов’язкового
проведення
антикорупційної
експертизи
нормативноправових актів
уповноваженим
підрозділом з
питань запобігання
корупції при
підготовці проектів
нормативноправових актів.

ВКЗ

2018 р.

корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
правопорушення,
пов’язаного з
корупцією

І квартал
2018 р.

Усунення
корупційного
ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
правопорушення,
пов’язаного з
корупцією

Є.С. Назимко

