
 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ  УКРАЇНИ 

 

ДОРУЧЕННЯ 

 

 

 
 27 жовтня 2022               Київ                                           №139/18 

 

 

Про оцінювання корупційних ризиків 

та підготовку антикорупційних програм  

у системі МВС на 2023 – 2025 роки 

 

 

Відповідно до статей 19, 61 Закону України «Про запобігання корупції», 

підпункту 7 пункту 1 розділу ІІ Методології управління корупційними 

ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, з метою встановлення ймовірності 

вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками 

МВС, Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра внутрішніх справ України (далі – органи системи МВС), 

закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, 

установлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких 

правопорушень, а також підготовки антикорупційної програми МВС на 2023 – 

2025 роки та антикорупційних програм органів системи МВС, закладів, установ 

та підприємств, що належать до сфери управління МВС, 

 

ДОРУЧАЮ: 

 

1. Управлінню запобігання корупції МВС (Фодчук А.), керівникам 

органів системи МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери 

управління МВС, відповідно:  

 

1) організувати роботу із здійснення в установленому порядку 

оцінювання (у форматі самооцінювання) корупційних ризиків у діяльності 

МВС, органів системи МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до 

сфери управління МВС; 

 

2) забезпечити формування персонального складу робочих груп з 

оцінювання корупційних ризиків у МВС, органах системи МВС, закладах, 
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установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС (далі – 

робочі групи). 

 

2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату МВС, 

Головного сервісного центру МВС, Експертної служби МВС у строк до 

31 жовтня 2022 р. забезпечити надання Управлінню запобігання корупції МВС 

пропозиції щодо кандидатури особи, яка за своїми діловими, моральними 

якостями та професійним рівнем здатна виконувати обов’язки члена робочої 

групи і забезпечити об’єктивні та неупереджені результати оцінювання 

корупційних ризиків, для включення до складу робочої групи МВС. 

 

3. Управлінню запобігання корупції МВС (Фодчук А.) та Департаменту 

комунікації МВС (Андреєв Д.) забезпечити можливість надання 

представниками громадськості кандидатур для включення до складу робочої 

групи шляхом надсилання пропозиції на електронну адресу anticor@mvs.gov.ua 

протягом 10 днів з дня опублікування на офіційному вебсайті МВС цього 

доручення. 

 

4. Робочим групам після їх утворення в установленому порядку провести 

оцінювання корупційних ризиків відповідно в діяльності МВС, органів системи 

МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління 

МВС, у термін до 31 січня 2023 року.  

 

5. Управлінню запобігання корупції МВС (Фодчук А.) за результатами 

проведеного оцінювання корупційних ризиків підготувати в установленому 

порядку проєкт антикорупційної програми МВС на 2023 – 2025 роки та подати 

його на розгляд керівництва МВС у термін до 15 лютого 2023 року.  

 

6. Керівникам Національної гвардії України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Державної міграційної служби України та Державної 

прикордонної служби України за результатами оцінювання корупційних 

ризиків підготувати в установленому порядку антикорупційні програми, 

проєкти яких надіслати на погодження до МВС у термін до 15 лютого 2023 

року.  

 

7. Голові Національної поліції України І. Клименку за результатами 

оцінювання корупційних ризиків та з урахуванням результатів виконання у 

2022 році Антикорупційної програми Національної поліції на 2022 – 2024 роки 

(за необхідності) опрацювати питання можливого внесення змін до зазначеної 

Антикорупційної програми та про проведену роботу поінформувати 

Управління запобігання корупції МВС у термін до 15 лютого 2023 року. 

 

8. Керівникам закладів, установ та підприємств, що належать до сфери 

управління МВС, за результатами оцінювання корупційних ризиків підготувати 
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в установленому порядку власні антикорупційні програми, проєкти яких 

надіслати  на погодження до МВС у термін до 15 лютого 2023 року. 

 

9. Департаменту комунікації МВС забезпечити розміщення цього 

доручення на офіційному вебсайті МВС у строк не пізніше 3 робочих днів з дня 

його видання. 

 

10. Контроль за виконанням цього доручення покласти на заступника 

Міністра Сергія Гончарова. 

 

 

Міністр                               п/п вірно                          Денис МОНАСТИРСЬКИЙ 


