
               

РОБОЧИЙ ПЛАН 

оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України 

на 2019 рік 

 
Об’єкти оцінки 

корупційних ризиків 

Джерела інформації для 

проведення оцінки корупційних 

ризиків 

Методи та способи 

оцінки корупційних 

ризиків 

Особи, відповідальні за проведення 

оцінки корупційних ризиків 

Строки 

проведення 

оцінки 

корупційних 

ризиків 

Організаційно-штатна 

структура 

Національної поліції 

України 

Нормативно-правові та 

організаційно-розпорядчі акти, що 

регулюють діяльність Національної 

поліції України; 

Анкетування працівників органів та 

підрозділів поліції; 

Анкетування представників 

громадськості  

Вивчення та аналіз 

відповідних документів та 

інформації, узагальнення 

результатів 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми НПУ                                                 

Клименко І.В. 

Заступник голови комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

НПУ 

Звездін І.В. 

Члени комісії                                                 

05.12.2018-

20.01.2019 

Система внутрішнього 

контролю Національної 

поліції України 

Нормативні та організаційно-

розпорядчі документи, які 

регламентують питання 

внутрішнього контролю, аудиту та 

фінансів в діяльності Національної 

поліції України; 

Результати перевірок, аудитів, 

проведених контролюючими 

органами, а також внутрішніх 

перевірок, службових розслідувань 

в органах та підрозділах поліції 

Вивчення та аналіз 

документів та відповідної 

інформації 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми НПУ                                                 

Клименко І.В. 

Заступник голови комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

НПУ 

Звездін І.В. 

Члени комісії                                                 

05.12.2018-

20.01.2019 

Управління 

персоналом в 

Національній поліції 

України 

Нормативно-правові та 

організаційно-розпорядчі акти, що 

регулюють діяльність з управління 

персоналом в органах та підрозділах 

Національної поліції України; 

Вивчення та аналіз 

документів та відповідної 

інформації 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми НПУ                                                 

Клименко І.В. 

Заступник голови комісії з оцінки 

05.12.2018-

20.01.2019 
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Анкетування працівників органів та 

підрозділів поліції; 

Анкетування представників 

громадськості; 

Аналіз здійснених заходів щодо 

усунення виявлених корупційних 

ризиків за попередні періоди; 

Публікації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

Звернення, що надійшли до органів 

та підрозділів поліції 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

НПУ 

Звездін І.В. 

Члени комісії                                                 

Проведення процедур 

закупівель 

Національною 

поліцією України 

Нормативні та організаційно-

розпорядчі документи, які 

регламентують проведення 

процедур закупівель, а саме: накази 

про затвердження положень про 

тендерні комітети та накази про 

затвердження складу тендерних 

комітетів апарату Національної 

поліції України, Державної 

установи «Центр обслуговування 

підрозділів Національної поліції 

України», Департаменту патрульної 

поліції, територіальних органів 

Національної поліції України; 

Анкетування представників 

громадськості; 

Аналіз здійснених заходів щодо 

усунення виявлених корупційних 

ризиків за попередні періоди; 

Публікації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

Вивчення судової практики; 

Звернення, що надійшли до органів 

та підрозділів поліції 

Вивчення та аналіз 

документів та відповідної 

інформації 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми НПУ                                                 

Клименко І.В. 

Заступник голови комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

НПУ 

Звездін І.В. 

Члени комісії                                                 

05.12.2018-

20.01.2019 

Надання 

адміністративних 

Нормативні та інші організаційно-

розпорядчі документи, які 

Вивчення та аналіз 

документів та відповідної 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

05.12.2018-

20.01.2019 
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послуг Національною 

поліцією України 

регламентують організацію 

дозвільної та ліцензійної системи; 

Анкетування представників 

громадськості; 

Аналіз здійснених заходів щодо 

усунення виявлених корупційних 

ризиків за попередні періоди; 

Публікації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

Звернення, що надійшли до органів 

та підрозділів поліції; 

Результати перевірок, аудитів, 

проведених контролюючими 

органами, а також внутрішніх 

перевірок та службових 

розслідувань; 

Вивчення судової практики 

інформації антикорупційної програми НПУ                                                 

Клименко І.В. 

Заступник голови комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

НПУ 

Звездін І.В. 

Члени комісії                                                 

Реалізація контрольно-

наглядових функцій 

Нормативні та організаційно-

розпорядчі документи, які 

регламентують контрольно-

наглядові питання в діяльності 

Національної поліції України; 

Результати перевірок, аудитів, 

проведених контролюючими 

органами, а також внутрішніх 

перевірок, службових розслідувань 

в органах та підрозділах поліції; 

Аналіз здійснених заходів щодо 

усунення виявлених корупційних 

ризиків за попередні періоди; 

Анкетування працівників органів та 

підрозділів поліції 

Вивчення та аналіз 

документів та відповідної 

інформації 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми НПУ                                                 

Клименко І.В. 

Заступник голови комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

НПУ 

Звездін І.В. 

Члени комісії                                                 

05.12.2018-

20.01.2019 

Дотримання вимог, 

обмежень, заборон, 

встановлених Законом 

України «Про 

запобігання корупції» 

Нормативні та інші організаційно-

розпорядчі документи, які 

регламентують організацію роботи 

із запобігання, виявлення та 

боротьби з корупцією в 

Вивчення та аналіз 

відповідних документів, 

вивчення та аналіз 

статистичних матеріалів 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми НПУ                                                 

Клименко І.В. 

Заступник голови комісії з оцінки 

05.12.2018-

20.01.2019 
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Національній поліції України; 

Анкетування працівників органів та 

підрозділів поліції; 

Анкетування представників 

громадськості; 

Аналіз здійснених заходів щодо 

усунення виявлених корупційних 

ризиків за попередні періоди; 

Публікації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

Звернення, що надійшли до органів 

та підрозділів поліції; 

Вивчення судової практики 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

НПУ 

Звездін І.В. 

Члени комісії                                                 

Управління 

матеріальними 

ресурсами 

Нормативні та організаційно-

розпорядчі документи, які 

регламентують управління 

матеріальними ресурсами; 

Аналіз здійснених заходів щодо 

усунення виявлених корупційних 

ризиків за попередні періоди; 

Результати перевірок, аудитів, 

проведених контролюючими 

органами, а також внутрішніх 

перевірок, службових розслідувань 

в органах та підрозділах поліції; 

Інформація з відкритих реєстрів 

Вивчення та аналіз 

документів та відповідної 

інформації 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми НПУ                                                 

Клименко І.В. 

Заступник голови комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

НПУ 

Звездін І.В. 

Члени комісії                                                 

05.12.2018-

20.01.2019 

Міжнародне 

співробітництво, 

отримання 

міжнародної допомоги 

Нормативні та організаційно-

розпорядчі документи, які 

регламентують організацію роботи з 

міжнародного співробітництва 

Вивчення та аналіз 

відповідних документів 

Голова комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми НПУ                                                 

Клименко І.В. 

Заступник голови комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

НПУ  

Звездін І.В. 
Члени комісії   

05.12.2018-

20.01.2019 

 


