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ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної поліції України

       Відповідно до вимог Положення про Управління запобігання корупції
Національної  поліції  України  (далі  –  Управління),  затвердженого  наказом
Національної  поліції  України  від  23.09.2021  №  798,  на  Управління
покладено,  зокрема,  завдання  з  організації  роботи  з  оцінки  корупційних
ризиків  у  діяльності   Національної  поліції  України  та  підготовки  заходів
щодо  їх  усунення,  забезпечення  підготовки  антикорупційної  програми
Національної  поліції  України,  змін  до  неї,  подання  її  на  погодження  та
моніторинг її виконання. 
       Оцінку корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України
проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків
у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства
з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим
в  Міністерстві  юстиції  України  28  грудня  2016  року  за  №  1718/29848
(далі – Методологія).  
       Відповідно до пункту 3 розділу I,  пункту 2 розділу II Методології,
наказом  Національної  поліції  України  від  26  серпня  2021  року  №  729
«Про  проведення  оцінки  корупційних  ризиків  у  діяльності  Національної
поліції  України»  прийнято  рішення  про  початок  проведення  оцінки
корупційних  ризиків.  З  метою  залучення  громадськості  та  експертів  до
процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Національної поліції
України зазначений наказ розміщено на офіційному вебпорталі Національної
поліції  України у  підрубриці  «Антикорупційні  програми  НПУ,  оцінка
корупційних ризиків у діяльності НПУ» в рубриці «Запобігання і протидія
корупції». 
        Для проведення оцінки  корупційних ризиків, наказом Національної
поліції України від 18 січня 2017 року № 35, (зі змінами, у редакції наказу від
09  вересня  2021року  №  757)  сформовано  комісію  з  оцінки  корупційних



ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Національної
поліції  України  (далі  –  Комісія),  яка  згідно  з  положеннями  про  Комісію,
(наказ  Національної  поліції  України  від  22  лютого  2017  року  №  150),  є
постійно  діючим,  колегіальним,  консультативно  –  дорадчим  органом
Національної поліції України. 
        Комісія,  головою якої  визначено  заступника  Голови  Національної
поліції  України, складається  із  30  представників  підрозділів  Національної
поліції України, представників Консультативної місії Європейського Союзу в
Україні  та  представників  громадськості  (включених  до  складу  Комісії  за
згодою), а саме: 
           Олега  Сологуба  –  експерта  із  питань  боротьби  з  корупцією
Консультативної місії Європейського Союзу в Україні;   
           Богдана  Шапку  –  експерта  із  питань  боротьби  з  корупцією
Консультативної місії Європейського Союзу в Україні;
           Дарь’ю Лєонову  –  заступника  голови  Громадської  організації
«Протидія корупції та захист прав громадян, внутрішньо переміщених осіб»;
           Сергія Падалку  –  адвоката. 
        Комісією схвалено та головою Комісії затверджено робочий план оцінки
корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України на 2022-2024
роки  (далі  –  робочий  план).  Робочий  план розміщено  на  офіційному
вебпорталі Національної  поліції  України у  підрубриці  «Антикорупційні
програми НПУ, оцінка корупційних ризиків  у діяльності  НПУ» в рубриці
«Запобігання і протидія корупції». 
       У робочому плані визначено 12 об’єктів оцінки корупційних ризиків
відповідно до напрямів діяльності  Національної поліції  України, строки та
осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків по кожному
об’єкту, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних
ризиків. 
       На  різних  етапах  до  роботи  Комісії  залучалися  інші  працівники
Національної  поліції  України,  які  надавали  відповідну  інформацію,
необхідну  для  проведення  об’єктивної  та  якісної  оцінки   корупційних
ризиків.       
       Під  час  проведення  процесу  оцінки  корупційних ризиків,  з  метою
отримання  фахових  пропозицій  та  врахування  європейського  досвіду  з
питань запобігання  корупції,  Управлінням направлено розроблений проєкт
ідентифікованих  корупційних  ризиків у  діяльності  Національної  поліції
України до Консультативної місії Європейського Союзу в Україні. 
       З  метою отримання  та  врахування   пропозицій  від  громадськості,
Комісією проведено анонімне опитування, у якому прийняло участь близько
30  тисяч працівників  поліції  та  представників  громадськості,  також
розроблена інформаційна форма надання пропозицій від працівників поліції
та  представників  громадськості  щодо  наявних  корупційних  ризиків  та  їх
чинників у діяльності Національної поліції України, яка розміщувалась як на
офіційному вебпорталі Національної поліції  України так і  на регіональних
вебсайтах територіальних підрозділів поліції. Отримані результати опитувань
та  відповідні  пропозиції,  ретельно  вивчені  та  частково  враховані  під  час



проведення  оцінки  корупційних  ризиків  у  діяльності Національної  поліції
України.
        Під час ідентифікації Комісія виявила 41 корупційний ризик у діяльності
Національній поліції України, здійснила їх формальне визначення та оцінку. 
        За результатами роботи підготовлено опис ідентифікованих корупційних
ризиків  у діяльності  Національної  поліції  України,  чинники корупційних
ризиків  та  можливі  наслідки  корупційного  правопорушення  чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1),  та пропозиції щодо
заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків,  які
викладені  у  таблиці  оцінених  корупційних  ризиків  та  заходів  щодо  їх
усунення (додаток 2).

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання антикорупційної програми 
Національної поліції України
генерал поліції третього рангу                                                   Василь ТЕТЕРЯ

 


