

Додаток 1 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності МВС у 2021 році

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МВС, 
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення 
Ідентифікований корупційний ризик
Опис ідентифікованого корупційного ризику
Чинники  корупційного ризику
Можливі наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення 

1. Судово-експертна діяльність
1.    Можливий неправомірний вплив зовнішніх замовників, ініціаторів або інших зацікавлених осіб на кінцевий результат надання платних послуг (експертні дослідження у цивільних і господарських справах, оцінка відповідної продукції, оцінка майна)

З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи підрозділів Експертної служби МВС або інші особи сприяють прийняттю кінцевого результату на користь однієї із сторін
Низька інформованість населення щодо процесу проведення послуг.
 Обтяжливі для використання у практичній діяльності вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами МВС, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміри плати за їх надання»
Вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, інших злочинів у сфері службової діяльності.
Прийняття необ’єктивного рішення у справах.
Втрата репутації серед громадян, які звертаються до Експертної служби МВС 
2.  Можливість безпосередньої комунікації працівників підрозділів Експертної служби МВС з ініціаторами (замовниками / заінтересованими особами) проведення судової експертизи / експертного дослідження
Ймовірність викривлення результатів проведених досліджень з метою отримання неправомірної вигоди експерти підрозділів Експертної служби МВС або інші особи сприяють замовникам послуг у пришвидшенні процедури надання послуг
Недоброчесність посадової особи, уповноваженої на здійснення заходів, приховування приватного інтересу
Прийняття необ’єктивного рішення у справах.
Втрата репутації серед громадян, які звертаються до Експертної служби МВС.
Вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
3.   Можливість працівників підрозділів  Експертної служби МВС, які беруть участь у проведенні державної реєстрації (перереєстрації), знятті з обліку транспортних засобів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, є авторизованими користувачами відповідно до режимів доступу та рівня захисту, мають право в установленому порядку користуватися інформаційними ресурсами Єдиного державного реєстру МВС, надавати зазначену інформацію третім особам  без правових підстав

При отриманні інформації з відповідних баз даних працівник може отримати конфіденційну інформацію, а також доступ до персональних даних. У подальшому така інформація може бути розголошена або використана з метою сприяння одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

Особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб; низький професійний рівень.
Порушення вимог  Інструкції з організації взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, затвердженого наказом МВС від 18.01.2016 № 28, зареєстрованим у Мінюсті 09.02.2016 року за № 204/28334
Отримання / надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, настання кримінальної або дисциплінарної відповідальності, погіршення іміджу державного органу

2. Надання адміністративних послуг (сервісні послуги МВС)
Можливе задоволення посадовими особами  приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) під час прийняття фальсифікованого зразка свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни при видачі свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів
З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи РСЦ/ТСЦ МВС можуть прийняти від замовників послуг копію фальсифікованого свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни
Відсутність оперативного взаємного обміну інформацією між суб’єктом господарювання, що здійснює перевірку цистерн та посадовими особами РСЦ/ТСЦ МВС що видають свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів 
Допуск до перевезення небезпечних вантажів транспортних засобів, що не відповідають вимогам дорожніх перевезень небезпечних вантажів
	Можливе задоволення посадовими особами  приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) під час прийняття іспитів у водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів шляхом розголошення екзаменаційних питань

Для можливого отримання неправомірної вигоди посадові особи РСЦ/ТСЦ МВС можуть надати інформацію про питання та відповіді, які будуть винесені на іспит
Відсутність єдиної електронної бази питань, що виносяться на іспити
Допуск водіїв до перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами, що не відповідають вимогам дорожніх перевезень небезпечних вантажів
	Можливе задоволення посадовими особами приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) під час здійснення державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів


Для можливого отримання неправомірної вигоди посадові особи РСЦ/ТСЦ можуть проводити  першочергове обслуговування певних осіб, здійснювати перевірку документів, які стали підставою для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів неналежним чином.
Відсутність можливості надання послуг з реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів через електронний кабінет водія 

Затягування термінів надання адміністративних послуг, незаконна реєстрація транспортних засобів та  зняття їх з обліку за підробленими документами. 
Втрата репутації системою сервісних центрів МВС серед населення.
	Можливе задоволення посадовими особами приватних інтересів під час ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них шляхом сприяння постановці на облік одних суб’єктів та створення перешкод іншим


 
Для можливого отримання неправомірної вигоди посадові особи РСЦ/ТСЦ можуть здійснювати постановку торгівельних організацій на облік за відсутності повного пакету необхідних документів


Наявність надмірного контролю з боку держави над діяльністю торгівельних організацій та складність механізму провадження їх обліку 


Постановлення на облік торгівельних організацій, що не відповідають всім вимогам. Втрата репутації системою сервісних центрів МВС.

 		

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та 
моніторингу  виконання антикорупційної програми МВС                  о/п згідно з оригіналом                      Сергій ЯРЕМЕНКО

