Інформація про стан виконання
у І кварталі 2019 року заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків у діяльності МВС
(Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС)
Корупційний
ризик

Пріоритетність
кор. ризику
(низька/середня
/висока)
1. Управління фінансами
Наявність
Низька
можливості
необґрунтованого
внесення змін до
розпису
та
кошторису

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

Особа (особи),
відповідальна (і) за
виконання заходу

Проведення аналізу стану
використання бюджетних
асигнувань за напрямами
використання бюджетних
коштів, визначених
паспортом бюджетної
програми.
Розгляд доцільності та
обґрунтованості внесення
змін до напрямів
використання бюджетних
коштів, а також потреби у
перерозподілі бюджетних
асигнувань в розрізі кодів
економічної класифікації
видатків бюджету.
Здійснення:
- аналізу видатків,
пов'язаних з
функціонуванням
бюджетних установ,
непріоритетних та
неефективних витрат,
зокрема тих, що не
стосуються виконання
основних функцій і
завдань, з урахуванням
інформації про виконання
паспортів бюджетних
програм за попередній

ДФОП
Керівники
структурних
підрозділів апарату
МВС, установ, що
належать до сфери
управління МВС

Строк
виконання
заходу
Грудень
2019 року

Необхідні для
впровадження
заходів ресурси
У межах видатків,
передбачених
у
державному
бюджеті

Стан виконання

звітний рік;
-контролю включення до
проектів кошторисів
розрахунків (прогнозних
показників), на підставі
яких визначається обсяг
витрат для виконання
заходів затверджених
програм у бюджетному
періоді.
1.
Наявність
у
працівника закладу
охорони здоров’я,
що належать до
сфери управління
МВС, можливості
задовольнити свій
приватний інтерес
при призначенні та
виділенні
безкоштовних ліків

Низька

2. Надання медичних послуг
Забезпечення
всебічного Керівники закладів
інформування
пацієнтів охорони
здоров’я,
щодо
можливості що належать до
отримання безкоштовних сфери
управління
ліків, категорій осіб, які МВС
мають
право
на
їх
отримання, порядку їх
отримання та
наявності
шляхом
висвітлення на стендах,
оприлюднення
на
офіційних
веб-сайтах
закладів охорони здоров’я
МВС,
передбачивши
можливість
зворотного
зв’язку
з
пацієнтами.
Періодичне
оновлення
зазначеної
інформації.
Попередження посадових
осіб
про
персональну
відповідальність
за
дотриманням
законодавства
в
сфері
забезпечення
громадян
визначених
категорій
безкоштовними ліками.
Посилення
контролю
УОЗР
керівництва УОЗР шляхом

Червень
2019 року,
далі –
постійно

Липень,
серпень

У межах видатків,
передбачених
у
державному
бюджеті

У межах видатків,
передбачених у

2. Наявність
потенційного
конфлікту інтересів
у працівника, який
надає медичні
послуги в системі
МВС, у тому числі
шляхом видачі
листків
непрацездатності,
направлень на
госпіталізацію
тощо особам, які
пов’язані із
працівником
приватним
інтересом, а також
у зв’язку із
здійсненням за
напрямом
діяльності
контрольнонаглядових
функцій в межах
установи, де
працює особа, або
щодо інших
закладів та установ,
що надають
медичні послуги в
системі МВС у
зв’язку з роботою в
них осіб,
які пов’язані із
працівником

Низька

внесення до планів-завдань
з
перевірок
закладів
охорони здоров’я МВС
заходів щодо використання
безкоштовних ліків.
Переглянути посадові
обов’язки працівників
відомчих медичних
закладів МВС в частині
здійснення за напрямом
службової діяльності
контрольно-наглядових
функцій в межах установ,
де працює особа, або щодо
інших закладів та установ,
що надають медичні
послуги в системі МВС у
зв’язку з роботою в них
осіб,
які пов’язані із
працівником приватним
інтересом, на предмет
наявності потенційного
конфлікту інтересів у
зв’язку з роботою в них їх
близьких осіб.
При покладанні на
працівників вказаних вище
обов’язків забезпечити
письмове засвідчення
повідомлення про
відсутність або наявність
конфлікту інтересів.
Провести роз’яснювальну
роботу щодо заборони
вчинення дій та прийняття
рішень в умовах реального
конфлікту інтересів.

Керівники закладів
охорони
здоров’я,
що належать до
сфери
управління
МВС

2019 року

державному
бюджеті

Червень
2019 року

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

приватним
інтересом.
1. Вплив
результати
складання
(іспитів)

на висока
заліків

3. Надання освітніх послуг
Організація
додаткового Проректор ЗВО з
контролю за дотриманням кадрових питань
спеціального
та
антикорупційного
законодавства
під
час
проведення заліків (іспитів)

Щокварталу

У межах видатків
передбачених
у державному
бюджеті

Постійно
виконується
Керівництвом
Національної
академії внутрішніх
справ, Харківського
національного
університету
внутрішніх справ,
Дніпропетровського
державного
університету
внутрішніх справ,
Луганського
державного
університету
внутрішніх справ,
Львівського
державного
університету
внутрішніх справ,
Донецького
юридичного
інституту, Одеського
державного
університету
внутрішніх справ
визначено заходи з
організації
контрольних
додаткових
перевірок
співробітниками
закладу на період
складання заліків
(іспитів)

Введення до організаційно- Ректор ЗВО
штатної структури ЗВО
посади уповноваженого з
антикорупційної діяльності

2. Надання
середня
необґрунтованої
переваги під час
переведення
студентів на місця
державного
замовлення

Інформування
на Проректор ЗВО
офіційному сайті ЗВО кадрових питань
здобувачів вищої освіти
про проведення конкурсу
на заміщення вакантних
місць
державного
замовлення

До
01.05.2019

з

Після
висвітлення
результатів
сесії

У межах видатків
передбачених
у державному
бюджеті

Виконано
У Національній
академії внутрішніх
справ, Харківському
національному
університеті
внутрішніх справ,
Дніпропетровському
державному
університеті
внутрішніх справ,
Луганському
державному
університеті
внутрішніх справ,
Львівському
державному
університеті
внутрішніх справ,
Донецькому
юридичному
інституті, Одеському
державному
університеті
внутрішніх справ
призначено
уповноважених з
антикорупційної
діяльності .

Не потребує
додаткових
ресурсів

У стадії виконання
Інформація для
здобувачів вищої
освіти про
проведення конкурсу
на заміщення
вакантних місць
державного
замовлення на

офіційному сайті
ЗВО за наявності
підстав
оприлюднюється
відповідно до
законодавства.
4. Ліцензування та дозвільна діяльність
1) Можливе
Низька
Проведення інструктажів в
використання
частині дотримання
службового
законодавства працівників,
становища
які здійснюють державний
посадовою особою
контроль та нагляд
при здійсненні
безпосередньо перед
заходів державного
контрольними заходами.
нагляду
(контролю),
неповідомлення
посадовою особою
про наявність
конфлікту інтересів
при проведенні
перевірки
2) Можливе
надання посадовою
особою Управління
переваги
здобувачам
ліцензій та
ліцензіатам
(керівникам чи
уповноваженим
ними особам) під
час особистого
прийому заяв про
отримання,
переоформлення
ліцензій на
провадження
господарської

Низька

Проведення серед
працівників
роз’яснювальної роботи
(інструктажів) щодо
дотримання вимог
антикорупційного
законодавства
Періодичний моніторинг
дотриманням працівниками
УЛ порядку розгляду заяв
здобувачів
ліцензій
та
ліцензіатів

Управління
ліцензування МВС
України
Зінченко В.М.

Щокварталу
до 10 числа
місяця, що
настає за
звітним

У межах
фінансування

Постійно
виконується
Проведено 22
інструктажі
працівників УЛ з
питань дотримання
ними вимог
антикорупційного
законодавства під
час здійснення
заходів державного
нагляду (контролю).

Управління
ліцензування МВС
України
Чернишова О.В.

Щокварталу
до 10 числа
місяця, що
настає за
звітним

У межах
фінансування

Постійно
виконується
Роз’яснювальна
роботи (інструктажі)
проводяться
керівництвом УЛ
щотижнево щодо
дотримання
працівниками УЛ
порядку та строків
розгляду заяв
здобувачів ліцензій,
визначених
законодавством у
сфері ліцензування.

діяльності
3)
Можливе
Висока
Подати на розгляд до КМУ
використання
законопроект
щодо
службового
внесення змін до ЗУ «Про
становища
національну поліцію» в
посадовою особою
частині
основних
уповноваженого
повноважень поліції та
підрозділу
із
формування інформаційних
контролю за обігом
ресурсів, шляхом передачі
зброї центрального
функцій до ГСЦ МВС
органу управління
Національної
поліції з питань
оформлення
дозволів
на
придбання
зброї
відносно заявників
(здобувачів
дозволів, фізичних
та юридичних осіб)
під
час
безпосереднього
контакту з ними
5. Надання адміністративних послуг (сервісні послуги МВС)
1. Можливість
6 (середня)
Запровадження здійснення
екзаменатора
відеофіксації процесу здачі
ТСЦ МВС
практичних іспитів для
впливати на
отримання посвідчення
результати
водія
складання
практичного іспиту
на отримання
права керування
транспортними
засобами

Управління
взаємодії
Національною
поліцією

з

II квартал
2019 року

У межах
фінансування

ІV квартал
2019 року

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті на
утримання
відповідних
державних органів,
кошти міжнародної
технічної допомоги

Національна поліція
України

ГСЦ МВС
(Криклій В. А.)

У стадії виконання
З метою
забезпечення
можливості
здійснення контролю
за дотриманням
законності під час
складання іспитів
для отримання права
керування
транспортними
засобами та видачі
посвідчень водія
Міністерством
внутрішніх справ

розроблено проект
постанови Уряду
«Про внесення змін
до деяких постанов
Кабінету Міністрів
України» (далі –
проект постанови).
Проектом постанови,
зокрема,
передбачено
можливість
використання
технічних засобів
відеофіксації
процесу складання
теоретичного та
практичного іспитів
для отримання права
керування
транспортними
засобами.
Відповідно до витягу
з протоколу № 8
засідання Урядового
комітету з питань
економічної,
фінансової та
правової політики,
розвитку паливноенергетичного
комплексу,
інфраструктури,
оборонної та
правоохоронної
діяльності від 28
лютого 2019 року
Міністерством
внутрішніх справ
надіслано листом від
02.04.2019 №
4500/01/31-2019 до

Кабінету Міністрів
України
доопрацьований
проект постанови
Кабінету Міністрів
України «Про
внесення змін до
постанов Кабінету
Міністрів України».
Ураховуючи
зазначене,
Міністерством
внутрішніх справ
вживаються всі
необхідні заходи
щодо законодавчого
врегулювання
питання
запровадження
відеофіксації
процесу складення
іспитів шляхом
розроблення та
затвердження змін
до відповідних
нормативноправових актів, що
регламентують
порядок приймання
іспитів для
отримання особами
права керувати
транспортними
засобами та видачі
посвідчень водія.
Окрім цього, для
запровадження
процедури
відеофіксації
процесу складення
іспитів вживаються

ряд інших заходів, а
саме:
облаштовано
камерами
відеоспостереження
123 класи для
складання
теоретичних іспитів.
На даний час
здійснюється
безпосереднє
пілотне тестування
зазначеного
експериментального
зразка обладнання
для відеофіксації
процесу складання
теоретичного іспиту
в ТСЦ МВС;
здійснюється
пілотне тестування
експериментального
зразка обладнання
для відеофіксації
процесу складання
практичного іспиту
на базі ТСЦ РСЦ
МВС (в умовах
прийняття іспиту на
майданчику для
початкового
керування та на
вулично-дорожній
мережі загального
користування);
підготовлено проект
технічних вимог до
програмно –
апаратного
комплексу
відеофіксації

2. Можливість
пришвидшення
отримання послуги
в ТСЦ МВС або із
порушенням
процедури

Низька

Реалізація роботи ТСЦ
МВС за єдиною
концепцією у форматі
відкритого фронт-офісу

ГСЦ МВС
(Криклій В. А.)

ІV квартал
2019 року

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті на
утримання
відповідних
державних органів

процесу складання
іспитів.
Разом з цим,
забезпечити
реалізацію у повній
мірі зазначених вище
заходів можливо
здійснити лише
після прийняття
проекту постанови.
Постійно
виконується
Протягом І кварталу
2019 року відкрито 4
ТСЦ МВС нового
зразка:
1. 23.02.2019 – ТСЦ
МВС № 2144 (м.
Хуст Закарпатської
обл., вул. Тімірязєва,
1);
2. 28.02.2019 – ТСЦ
МВС № 5147 (смт.
Доброслав Одеської
обл.,
вул. Промислова,
29);
3. 21.03.2019 – ТСЦ
МВС № 7142 (м.
Умань Черкаської
обл., вул.
С. Бандери, 12);
4. 22.03.2019 – ТСЦ
МВС № 5342 (м.
Кременчук
Полтавської обл.,
проїзд 40-річчя ДАІ,
3).
Приміщення всіх
ТСЦ МВС нового

Забезпечення доступу
замовників послуг до
інформаційних матеріалів
щодо процедури отримання
послуг у СЦ МВС

ГСЦ МВС
(Криклій В. А.)

Щокварталу,
до 05 числа
місяця,
наступного
за звітним
періодом

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті на
утримання
відповідних

зразка облаштовані у
форматі відкритого
фронт-офісу.
Станом на
01.04.2019 відкрито
105 ТСЦ МВС
нового зразка та
оновлено
приміщення РСЦ
МВС в АР Крим. В
РСЦ МВС 8-ми
областей – в
Житомирській,
Луганській,
Львівській,
Рівненській,
Тернопільській,
Херсонській,
Хмельницькій,
Чернігівській
оновлені всі наявні
ТСЦ МВС.
Згідно заявлених
потреб та виділених
кошторисних
призначень
здійснюється
матеріальнотехнічне і ресурсне
забезпечення ТСЦ
МВС щодо
організації роботи у
форматі відкритого
фронт-офісу.
Постійно
виконується
Протягом І кварталу
2019 року Головним
та регіональними
сервісними центрами

державних органів

МВС проведено 2
цільові
інформаційнороз’яснювальні
кампанії, у ході яких
відбулися
інформаційні
зустрічі з
представниками
ЗМІ, в ТСЦ МВС,
навчальних
закладах, (у т.ч. з
підготовки водіїв
транспортних
засобів), у
державних та
приватних
установах, діяльність
яких пов’язана з
наданням послуг
населенню (у т. ч.
автотранспортних),
територіальних
органах МВС,
обласних та міських
радах тощо.
Зазначені
інформаційнороз’яснювальні
кампанії були
спрямовані на
підвищення
інформованості
населення щодо:
продовження
реалізації
розпочатого в 2018
році за підтримки
Консультативної
місії Європейського
союзу в Україні

спільно з медіаресурсом
«Українська Правда»
пілотного проекту
«Таємний клієнт»,
метою якого є
покращення якості
надання послуг
сервісних центрів
МВС на підставі
аналізу відгуків
замовників послуг
про якість
обслуговування. За
результатами аналізу
вживаються заходи
щодо виправлення та
недопущення у
подальшому
виявлених порушень
та недоліків;
запровадження на
веб-сайті Головного
сервісного центру
МВС (edriver.hsc.gov.ua) та
Урядовому порталі
функціонування
Електронного
кабінету водія,
реалізованого у 2018
році в партнерстві
Головного
сервісного центру
МВС і Державного
агентства з питань
електронного
урядування та за
підтримки проекту
USAID/UK aid
«Прозорість та

підзвітність у
державному
управлінні та
послугах»/TAPAS і
Фонду Східна
Європа. Водії
можуть зайти у свій
е-Кабінет,
здійснивши
електронну
ідентифікацію за
допомогою
електронного
цифрового підпису,
BankID або MobileID
та користуватися
послугами,
переведеними в
онлайн-формат.
У ході обох
кампаній
розповсюджувалися
відповідні
інформаційні
матеріали.
Загалом протягом
звітного періоду
поширено
інформаційних
матеріалів з питань
діяльності сервісних
центрів МВС:
в мережі Інтернет –
понад 1000, з них на
сайтах Головного та
регіонального
сервісних центрів
МВС – 231;
в друкованих ЗМІ –
понад 100;
вийшли в ефір 16

теле/радіосюжетів
(програм),
підготовлених за
участю начальника
Головного
сервісного центру
МВС, та 228
теле/радіосюжетів
(програм),
підготовлених за
участю
представників
регіональних
сервісних центрів
МВС. Тематикою
зазначених
теле/радіосюжетів
(програм) були:
запровадження
електронного
кабінету водія;
реалізація проекту
оцінювання якості
надання послуг
«Таємний клієнт»;
нормативні зміни в
процедурі
проведення
обов’язкового
технічного контролю
транспортних
засобів;
спрощення
процедури
перезакріплення
індивідуальних
номерних знаків
транспортних
засобів;
запуск на сторінці
Головного

Спрощення процедури
замовлення індивідуальних
номерних знаків на
транспортні засоби

ГСЦ МВС
(Криклій В. А.)

ІІ квартал
2019 року

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті на
утримання
відповідних
державних органів

сервісного центру
МВС у соціальній
мережі «Фейсбук»
чат-бота для
швидкого та
зручного надання
консультування
громадян з питань
послуг сервісних
центрів МВС;
перша реєстрація на
території України
увезених з-за
кордону
транспортних
засобів тощо.
Розповсюджено:
близько 1000
плакатів та 5000
флаєрів щодо
функціонування
Електронного
кабінету водія;
близько 1000
плакатів щодо
пілотного проекту
«Таємний клієнт».
Розповсюдження
наліпок, візитівок та
флаєрів триває та
передбачено на
постійній основі.
У стадії виконання
На даний час
забезпечено
розроблення та
реєстрацію в
Міністерстві юстиції
України наказу МВС
України від

Інформування замовників
послуг щодо проведення
огляду та платного
експертного дослідження
ТЗ під час надання
реєстраційних послуг у

ДНДЕКЦ
(Теплицький Б.Б.)
ГСЦ МВС
(Криклій В.А.)

ІІ квартал
2019 року

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті на
утримання
відповідних

26.12.2018 № 1058,
яким внесено зміни
до наказу МВС
України від
11.03.2016 № 174
«Про затвердження
порядку замовлення,
видачі та обліку
номерних знаків
транспортних
засобів, що
виготовляються на
індивідуальне
замовлення їх
власників» у частині
визначення порядку
замовлення
індивідуальних
номерних знаків
онлайн через мережу
Інтернет.
Наразі розпочато у
тестовому режимі
роботу модуля
перевірки
можливості
замовлення
індивідуального
номерного знака у
рамках
функціонування
сервісу
«Електронний
кабінет водія».
У стадії виконання
Розпочато роботу
над підготовкою
розроблення
інформаційного
флаєра для

ТСЦ МВС

Управління запобігання корупції та
проведення люстрації МВС

державних органів

розповсюдження в
приміщеннях ТСЦ
МВС і на сторінках
СЦ МВС.

