

								
Додаток 2 
до Звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності МВС у 2021 році

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення у діяльності МВС  
Корупційний ризик
Пріоритетність корупційного ризику 
(низька/ середня/
висока)
Заходи щодо усунення корупційного ризику
Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу
Строк виконання заходу
Необхідні для впровадження заходів ресурси 
Очікувані результати
1. Судово-експертна діяльність 
1.  Можливий 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)

Середня
1.Періодичний моніторинг дотримання експертами порядку та термінів проведення досліджень 




Кримчук С. Г.
(ДНДЕКЦ МВС)
Щокварталу до 5 квітня,
5 липня,
5 жовтня 2021 р.;
до 5 січня,
до 5 квітня до 5 липня, до 5 жовтня 2022 р.


У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
Підготовлено довідки директору ДНДЕКЦ МВС за результатами періодичного моніторингу






2. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007                    № 795 «Про затвердження платних послуг, які надаються підрозділами МВС, Національної поліції та ДМС, і розміру плати за їх надання»

Кримчук С. Г.
(ДНДЕКЦ МВС)
Вересень 2021 р.
У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
Проект постанови Кабінету Міністрів України щодо вчення змін до постанови від 04.06.2007                    № 795 внесено до Секретаріату Кабінету Міністрів України  

2.  Можливість безпосередньої комунікації працівників підрозділів Експертної служби МВС з ініціаторами (замовниками / заінтересованими особами) проведення судової експертизи / експертного дослідження

Середня
Забезпечення постійного відеонагляду на робочому місці за експертами.  Періодична перевірка, щоквартально записів з камер відеонагляду
Кримчук С. Г.
(ДНДЕКЦ МВС)
Щокварталу до 5 квітня,
5 липня,
 5 жовтня 2021 р.,
 до 5 січня, до 5 квітня до 5 липня, до 5 жовтня 2022 року

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті
Підготовлено довідки директору ДНДЕКЦ МВС за результатами перевірки 
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

Середня
Внесення змін до Інструкції з організації взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, затвердженої наказом МВС від 18.01.2016 № 28, зареєстрованим у Мінюсті  09.02. 2016  за № 204/28334
Кримчук С. Г.
(ДНДЕКЦ МВС)
Вересень 2021 р.
Не потребує виділення додаткових ресурсів

Внесено зміни до Інструкції з організації взаємодії підрозділів Експертної служби МВС із територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, затвердженої наказом МВС від 18.01.2016 № 28

2. Надання адміністративних послуг (сервісні послуги МВС)
1. 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
Низька
Розроблення нормативно правового акта, який передбачає ведення реєстру свідоцтв про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни



Князюк О. Г. 
(ГСЦ)
Гайдак Г. В. 
(ГСЦ)













Червень 2022 року













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





Внесено зміни до спільного наказу МВС та Міністерства інфраструктури України від 12.05.2015 № 166/550
«Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів».
Створено Єдиний державний реєстр свідоцтв про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни
	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

Низька
Внесення інформації до системи НАІС (перелік екзаменаційних питань)

Князюк О. Г. 
(ГСЦ)
Гайдак Г. В. 
(ГСЦ)

Червень 2022 року


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

Автоматична генерація питань через НАІС для осіб які беруть участь у іспиті для водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів

	Можливе задоволення посадовими особами приватних інтересів (отримання неправомірної вигоди) під час здійснення державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів


Середня
1. Розроблення проєкту змін до постанови КМУ від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» в частині спрощення процедури реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, надання можливості 
укладення договорів купівлі-продажу без посередників через «Електронний кабінет водія»


Князюк О. Г.
(ГСЦ)
Фурманюк Д. І. (ГСЦ)
Вересень
2021 року








































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

Розроблено та подано до Кабінету Міністрів України проєкт змін до постанови КМУ від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»
















2. Доопрацювання функціоналу «Електронного кабінету водія»  для забезпечення можливості укладання договору купівлі-продажу транспортних засобів (надання послуги з перереєстрації транспортного засобу) в електронному вигляді
Князюк О. Г.
(ГСЦ)
Гайдак Г. В.
(ГСЦ)
Грудень 2021 року

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів.
Можливість укладення договору купівлі-продажу транспортних засобів  через «Електронний кабінет водія»
	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 

Низька
1. Розроблення проєкту  наказу «Про деякі питання обліку та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікацій ні номери»






















Князюк О. Г.
(ГСЦ)
Фурманюк Д. І. (ГСЦ)
Грудень 2021 року




































Не потребує додаткового фінансування
Видано наказ «Про деякі питання обліку та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери».
Спрощення процедури внесення суб’єктами господарювання інформації до електронного реєстру.
Вдосконалення порядку обліку та ведення реєстру торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів господарювання, , скорочення часу розгляду документів, що подаються суб’єктами господарювання до сервісних центрів МВС.


2. Внесення змін до програмного забезпечення ЄДР МВС з метою приведення його у відповідність до вимог проєкту  наказу
Князюк О. Г.
(ГСЦ)
Гайдак Г. В.
(ГСЦ)
Березень 2022 року

Забезпечено у системі обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери технічних можливостей для запровадження нового спрощеного механізму постановки на облік, зняття з обліку та внесення змін до облікових даних суб’єктів господарювання, що містяться в електронному реєстрі.

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

