
 

                                                                                                                                               «ЗАТВЕРЖДУЮ»
      Заступник Голови Національної поліції України -
      Голова комісії з оцінки корупційних ризиків

        та моніторингу виконання антикорупційної програми 
        Національної поліції України
        генерал поліції третього рангу  
         

                                                                                                                                                                 ____________________ Василь ТЕТЕРЯ

                   « 16» вересня   2021 року

РОБОЧИЙ ПЛАН
оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України

на 2022-2024 роки

№
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
1 Організаційно-

управлінська
діяльність
Національної поліції
України

Нормативно-правові  та  організаційно-розпорядчі
документи,  які  регламентують  організаційно-штатну
структуру Національної поліції України:
- ЗУ «Про Національну поліцію»
-  положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів  поліції  та  Державних  установ,  що  належать  до
сфери управління НПУ
- штатні розписи структурних підрозділів НПУ
-відомчі накази та розпорядження НПУ
Результати  внутрішніх  перевірок,  службових
розслідувань в органах та підрозділах поліції
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості,   у  т.ч.  які  взаємодіяли  (взаємодіють)  з

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова  комісії  з  оцінки
корупційних  ризиків  та
моніторингу  виконання
антикорупційної  програми
НПУ (далі-комісія)
 В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)

                                               

17.09.2021-
20.10.2021
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органами і  підрозділами Національної  поліції  України.
Вивчення судової практики
Публікації  у  ЗМІ  та  соціальних  органів  та  підрозділів
поліції від фізичних та юридичних осіб
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2 Управління 
персоналом в 
Національній поліції
України

Нормативно-правові  та  організаційно-розпорядчі  акти,
що регулюють діяльність з управління персоналом  та
виконання  працівниками  поліції  завдань  і  функцій,
визначених положеннями та посадовими інструкціями в
органах та підрозділах Національної поліції України:
-ЗУ «Про Національну поліцію» 
-  положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів  поліції  та  Державних  установ,  що  належать  до
сфери управління НПУ
-штатні розписи структурних підрозділів НПУ
-відомчі накази та розпорядження НПУ
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості,  у  т.ч.  які  взаємодіяли  (взаємодіють)  з
органами і підрозділами Національної поліції України.
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди
Публікації  в  засобах  масової  інформації  та  соціальних
мережах
Опрацювання листів,  звернень,  скарг,  що надійшли до
органів та підрозділів поліції від фізичних та юридичних
осіб
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії   (за списком)
                                            

17.09.2021-
20.10.2021



4

3 Дотримання вимог,
обмежень, заборон,
встановлених 
Законом України 
«Про запобігання 
корупції», 
здійснення 
фінансового 
контролю та 
проведення 
спеціальних 
перевірок 

ЗУ «Про запобігання корупції» 
ЗУ «Про Національну поліцію»
Кримінальний кодекс України
Кодекс  України  про  адміністративні  правопорушення
ЗУ «Про очищення влади»
ЗУ «Про державну службу»
ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 
Положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів  поліції  та  Державних  установ,  що  належать  до
сфери управління НПУ
Нормативно-правові та  організаційно-розпорядчі
документи,  які  регламентують  організацію  роботи  із
запобігання,  виявлення  та  боротьби  з  корупцією  в
Національній поліції України
Нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти,
що  регулюють  порядок  здійснення  фінансового
контролю та проведення спеціальних перевірок
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості,   у  т.ч.  які  взаємодіяли  (взаємодіють)  з
органами і підрозділами Національної поліції України
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди
Публікації  в  засобах  масової  інформації  та  соціальних
мережах
Опрацювання листів,  звернень,  скарг,  що надійшли до
органів та підрозділів поліції від фізичних та юридичних
осіб
Результати  внутрішніх  перевірок,  службових
розслідувань в органах та підрозділах поліції
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)
                                              

17.09.2021-
20.10.2021

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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4 Забезпечення
охорони  прав  і
свобод  людини,
охорони  публічної
безпеки  і  порядку,
забезпечення
охорони об’єктів

Конституція України 
ЗУ «Про запобігання корупції» 
ЗУ «Про Національну поліцію»
Кримінальний кодекс України
 Кодекс України про адміністративні правопорушення
ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 
Положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів  поліції  та  Державних  установ,  що  належать  до
сфери управління НПУ
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості,   у  т.ч.  які  взаємодіяли  (взаємодіють)  з
органами і підрозділами Національної поліції України
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди
Публікації  в  засобах  масової  інформації  та  соціальних
мережах
Опрацювання листів,  звернень,  скарг,  що надійшли до
органів та підрозділів поліції від фізичних та юридичних
осіб
Результати  внутрішніх  перевірок,  службових
розслідувань в органах та підрозділах поліції
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)

                                              

17.09.2021-
20.10.2021

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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5 Система 
внутрішнього 
контролю 
Національної поліції
України

Нормативно-правові  та  організаційно-розпорядчі
документи,  які  регламентують  питання  внутрішнього
контролю, в діяльності Національної поліції України:
- ЗУ «Про Національну поліцію»
-  положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів  поліції  та  Державних  установ,  що  належать  до
сфери управління НПУ
- посадові інструкції співробітників НПУ
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості,   у  т.ч.  які  взаємодіяли  (взаємодіють)  з
органами і підрозділами Національної поліції України
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди
Публікації  в  засобах  масової  інформації  та  соціальних
мережах
Опрацювання листів,  звернень,  скарг,  що надійшли до
органів та підрозділів поліції від фізичних та юридичних
осіб
Результати  внутрішніх  перевірок,  службових
розслідувань в органах та підрозділах поліції
Вивчення судової практики

Вивчення та аналіз 
відповідних документів
та отриманої 
інформації, 
узагальнення 
результатів

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)
 
                                              

17.09.2021-
20.10.2021
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6 Сфера публічних 
закупівель 
Національної поліції
України

Нормативно-правові  та  організаційно-розпорядчі
документи,  які  регламентують  проведення  процедур
публічних закупівель:
- ЗУ «Про публічні закупівлі»
-накази  про  затвердження  положень  про  тендерні
комітети
- накази про затвердження складу тендерних комітетів
апарату  Національної  поліції  України,  ДУ  «Центр
обслуговування  підрозділів  Національної  поліції
України»,  територіальних  (у  т.ч.  міжрегіональних)
органів Національної поліції України 
-  положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів  поліції  та  Державних  установ,  що  належать  до
сфери управління НПУ
Аналіз  контрагентів  за  договорами  про  публічні
закупівлі
 Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди.
Моніторинг цін проведених закупівель
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості
Результати  зовнішніх перевірок,  аудитів,  проведених
контролюючими органами, а також внутрішніх аудитів,
перевірок,  службових  розслідувань  в  органах  та
підрозділах поліції
Публікації  в  засобах  масової  інформації  та  соціальних
мережах
Опрацювання листів,  звернень,  скарг,  що надійшли до
органів та підрозділів поліції від фізичних та юридичних
осіб
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)

                                               

17.09.2021-
20.10.2021
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7 Надання
адміністративних
послуг
Національною
поліцією України

Нормативно-правові  та  інші  організаційно-розпорядчі
документи, які регламентують організацію дозвільної та
ліцензійної системи:
-ЗУ «Про адміністративні послуги»
-ЗУ  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень»
-ЗУ «Про  перелік  документів  дозвільного  характеру  у
сфері господарської діяльності»
-ЗУ  «Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської
діяльності»
Положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів  поліції  та  Державних  установ,  що  належать  до
сфери управління НПУ
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості  
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди
Публікації  в  засобах  масової  інформації  та  соціальних
мережах
Опрацювання листів,  звернень,  скарг,  що надійшли до
органів та підрозділів поліції від фізичних та юридичних
осіб
Результати  зовнішніх перевірок,  аудитів,  проведених
контролюючими органами, а також внутрішніх аудитів,
перевірок та службових розслідувань
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)
 
                                              

17.09.2021-
20.10.2021
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8 Управління
матеріальними
ресурсами  та
фінансового
забезпечення

Нормативно-правові  та  організаційно-розпорядчі
документи,  які  регламентують  управління
матеріальними  ресурсами  та  фінансами  в  діяльності
Національної поліції України:
ЗУ «Про Національну поліцію»
Положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів  поліції  та  Державних  установ,  що  належать  до
сфери управління НПУ
Посадові інструкції співробітників НПУ 
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди
Результати зовнішніх перевірок,  аудитів,  проведених
контролюючими органами, а також внутрішніх аудитів,
перевірок,  службових  розслідувань  в  органах  та
підрозділах поліції
Інформація з відкритих єдиних та державних реєстрів
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)
                                               

17.09.2021-
20.10.2021
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9 Організація правової
роботи та 
внутрішнього 
аудиту Національної
поліції України
 

Нормативно-правові  та  організаційно-розпорядчі
документи,  які  регламентують  питання  організації
правової  роботи  та  внутрішнього  аудиту  в  діяльності
Національної поліції України:
ЗУ «Про Національну поліцію»
Положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів  поліції  та  Державних  установ,  що  належать  до
сфери управління НПУ
Посадові інструкції співробітників НПУ
Результати  зовнішніх 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
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)
 

17.09.2021-
20.10.2021
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10 Організація
досудового
розслідування   у
Національній поліції
України

Нормативно-правові  та  організаційно-розпорядчі
документи,  які  регламентують  організацію  досудового
розслідування у Національної поліції України:
ЗУ «Про Національну поліцію»
Кримінальний кодекс України
Кримінальний процесуальний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів поліції 
Посадові інструкції співробітників НПУ
Результати  внутрішніх  перевірок,  службових
розслідувань в органах та підрозділах поліції.
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди.
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості,   у  т.ч.  які  взаємодіяли  (взаємодіють)  з
органами і підрозділами Національної поліції України.
Публікації  в  засобах  масової  інформації  та  соціальних
мережах.
Опрацювання листів,  звернень,  скарг,  що надійшли до
органів та підрозділів поліції від фізичних та юридичних
осіб.
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)
                                               

17.09.2021-
20.10.2021

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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11 Здійснення 
оперативно-
розшукової 
діяльності 

Нормативно-правові  та  організаційно-розпорядчі
документи,  які  регламентують  організацію  досудового
розслідування у Національної поліції України:
ЗУ «Про Національну поліцію»
Кримінальний кодекс України
Кримінальний процесуальний кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів поліції 
Посадові інструкції співробітників НПУ
Результати  внутрішніх  перевірок,  службових
розслідувань в органах та підрозділах поліції
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості,   у  т.ч.  які  взаємодіяли  (взаємодіють)  з
органами і підрозділами Національної поліції України.
Публікації  в  засобах  масової  інформації  та  соціальних
мережах
Опрацювання листів,  звернень,  скарг,  що надійшли до
органів та підрозділів поліції від фізичних та юридичних
осіб
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії (за списком)
                                               

17.09.2021-
20.10.2021

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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12 Здійснення
міжнародного
співробітництва

Міжнародні договори України
Положення  про  структурні  підрозділи  центрального
апарату  НПУ, територіальних  у  т.ч.  міжрегіональних
органів поліції 
Посадові інструкції співробітників НПУ
Результати  внутрішніх  перевірок,  службових
розслідувань в органах та підрозділах поліції
Аналіз  здійснених  заходів  щодо  усунення  виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди
Інтерв’ювання,  анкетування  (у  т.ч.  анонімне)
працівників  поліції,  а  також  представників
громадськості,   у  т.ч.  які  взаємодіяли  (взаємодіють)  з
органами і підрозділами Національної поліції України.
Публікації  в  засобах  масової  інформації  та  соціальних
мережах
Опрацювання листів,  звернень,  скарг,  що надійшли до
органів та підрозділів поліції від фізичних та юридичних
осіб
Вивчення судової практики

Вивчення  та  аналіз
відповідних
документів,
статистичних
матеріалів та отриманої
інформації

Голова комісії 
В. Тетеря

Заступник голови комісії 
І. Звездін

Члени комісії  (за списком)
                                              

17.09.2021-
20.10.2021

   
Начальник Управління запобігання корупції 
Національної поліції України -
заступник Голови комісії з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання антикорупційної програми 
Національної поліції України,
полковник поліції                                                                                                                                                                                                             Ігор ЗВЕЗДІН
Старший інспектор з особливих доручень 
відділу контрольно-методичної роботи 
Управління запобігання корупції 
Національної поліції України -
секретар комісії з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання антикорупційної програми 
Національної поліції України, 
майор поліції                                                                                                                                                                                                              Аліна АНТЯСОВА
                

                                                                                                                                                                                    

«_____»  ___________2021 року


