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до Антикорупційної програми ДНДІ МВС України 

 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник директора Державного науково-

дослідного інституту МВС України, 

Уповноважена особа, 

голова комісії з оцінки корупційних  

ризиків та моніторингу виконання   

антикорупційної програми ДНДІ МВС 

України 

                                              І.В. Опришко 

27.03.2018  
 

 

 

ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків  

у діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України  

 

На виконання резолюції Міністра внутрішніх справ України  

від 01 грудня 2017 року № 41601 до службової записки начальника Управління 

запобігання корупції та проведення люстрації МВС «Про проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності МВС» від 28 листопада 2017 року проведено 

оцінку корупційних ризиків у діяльності  Інституту.  

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання зазначеного питання,  

до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності ДНДІ МВС України 

також залучені працівники Інституту, які володіють знаннями про внутрішнє і 

зовнішнє середовище Інституту та мають досвід роботи у сфері його 

діяльності.  

Крім того, з метою аналізу нормативно-правових актів на предмет 

виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах, що 

регламентують діяльність МВС, працівниками Інституту протягом 2017 року 

проведено наукове дослідження за темою «Організаційно-правові засади 

протидії корупційним проявам у системі МВС України», результати якого 

використані членами комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми МВС та залученими експертами при 

проведенні оцінки корупційних ризиків.  

Наказом ДНДІ МВС України від 27.06.2017 № 112 у зв’язку із 

організаційно-штатними змінами оновлено склад комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі – комісія), 

утворений наказом ДНДІ МВС України від 31.03.2017 № 52.   

До складу комісії включено 17 представників структурних підрозділів 

Інституту. Головою комісії визначено Уповноважену особу – заступника 
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директора Інституту Опришка І.В.  У 2018 році до складу комісії, також будуть 

включені працівники ДНДІ МВС України, які раніше залучалися до проведення 

оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС у якості експертів, працівники 

науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного 

забезпечення діяльності Міністерства Доля Л.М. та Циганов О.П. 

Комісією визначені найбільш вразливі до корупції функції/процеси у 

діяльності ДНДІ МВС, для яких необхідно провести оцінку корупційних 

ризиків, а саме: 

1) управління матеріальними ресурсами;  

2) управління фінансами;  

3) публічні закупівлі.  

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних 

ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного 

агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано 

корупційні ризики в діяльності ДНДІ МВС України, здійснено їх формальне 

визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.  

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДНДІ МВС 

України підготовлено: 

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у його діяльності, 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1); 

2. Пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених 

корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та 

заходів щодо їх усунення (додаток 2).  

 

 

 

Завідувач сектору кадрового забезпечення, 

заступник голови комісії з оцінки корупційних  

ризиків та моніторингу виконання  

антикорупційної програми ДНДІ МВС України                             В.І Кулик 

__. 03.2018 
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