
 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  

 

Н А К А З 
 

27. 03.2018                                            м. Київ                                                  № 46 
 

 

Про затвердження Антикорупційної  

програми ДНДІ МВС України на 2018 рік 
 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» з 

урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року 

№ 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних 

органах виконавчої влади» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 

січня 2018 року № 86-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 

комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік», а також 

Стратегії реформування системи МВС до 2020 року, схваленої Кабінетом 

Міністрів України 15 листопада 2017 року, і положень Методології оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року 

№ 126, зареєстрованим у Мін’юсті 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, 

Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів 

влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції  від 19 січня 2017 року № 31, та Порядку підготовки, подання 

антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань 

запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року 

№ 1379, зареєстрованим у Мін’юсті 22 січня 2018 року за № 87/31539,та наказу 

МВС України від 28 лютого 2018 року №156 "Про затвердження Антикорупційної 

програми Міністерства внутрішніх справ України на 2018 рік" 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 

1) Антикорупційну програму Державного науково-дослідного інституту 

МВС України на 2018 рік, що додається. 

2) Склад комісії з оцінки корупційних ризиків виконання 

Антикорупційної програми Державного науково-дослідного інституту МВС 

України на 2018 рік, що додається. 
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2. Призначити Уповноваженою особою, відповідальною за реалізацію 

Антикорупційної програми Державного науково-дослідного інституту МВС 

України на 2018 рік – заступника директора Інституту Опришка Ігоря 

Віталійовича. 

3. Керівникам структурних підрозділів Інституту у межах визначеної 

Програмою відповідальності забезпечити реалізацію передбачених у ній заходів. 

4. Сектору кадрового забезпечення та науково – організаційному відділу 

забезпечити подання звітів до Управління запобігання корупції та проведення 

люстрації МВС про хід виконання Програми відповідно до визначених термінів. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Уповноважену особу -  

заступника директора Інституту Опришка І.В. 

 

 

 

Директор                                                                                           В.О.Криволапчук   


