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ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Державного підприємства «ІНФОТЕХ»
На виконання резолюції Міністра внутрішніх справ України
від 15 листопада 2018 року № 35924 до доповідної записки начальника
Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС «Про
проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС та підготовку
проекту Антикорупційної програми МВС на 2019 рік» протягом лютого 2019
року проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності ДП «ІНФОТЕХ».
У зв’язку з організаційно-штатними змінами в структурі
ДП «ІНФОТЕХ» наказом ДП «ІНФОТЕХ» від 18 лютого 2019 року № 23-ОД
оновлено склад комісії з оцінки корупційних ризиків у ДП «ІНФОТЕХ» (далі –
комісія), утвореної наказом ДП «ІНФОТЕХ» від 18 вересня 2018 року № 25/1.
Головою комісії визначено Уповноваженого з антикорупційної діяльності
ДП «ІНФОТЕХ».
До складу комісії входить 10 осіб, в більшості керівники структурних
підрозділів ДП «ІНФОТЕХ».
З метою ідентифікації корупційних ризиків Комісією проведений
ґрунтовний аналіз наступних складових:
•
попередня діяльність структурних підрозділів Підприємства з
метою виявлення заходів, процедур та рішень, які могли стати причиною
вчинення працівниками ДП «ІНФОТЕХ» корупційних правопорушень та/або
правопорушень, пов'язаних з корупцією;
•
нормативні та організаційно-розпорядчі документи, що
регулюють діяльність структурних підрозділів Підприємства та окремі
процедури, на предмет наявності в них положень, що можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов'язаних з
корупцією (корупціогенних факторів);
•
характер та обсяг повноважень посадових осіб Підприємства, що
передбачає вивчення посадових інструкцій таких осіб, а також їх
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співставлення з реальним обсягом компетенції та здійснюваною діяльністю.
При використанні внутрішніх ресурсів проведені:
•
особисті бесіди (інтерв'ю) з окремими працівниками
Підприємства, які здатні з огляду на свій досвід, компетенцію, виконувані
обов'язки більш детально висвітлити проблемні (потенційно ризиковані)
сфери діяльності ДП «ІНФОТЕХ»;
•
обговорення на нарадах, засіданнях питань, пов'язаних з
корупційними ризиками у діяльності посадових осіб Підприємства, а також
спільний пошук шляхів їх усунення (мінімізації).
При використанні зовнішніх ресурсів здійснено:
•
аналіз зовнішнього досвіду, що полягає у вивченні стану
реалізації процедур, спрямованих на виявлення та запобігання корупції, що
здійснюються
іншими
державними
підприємствами,
установами,
організаціями, а також державними органами;
•
аналіз способів та позитивних практик управління корупційними
ризиками, їх усунення (мінімізації) іншими державними підприємствами,
•
аналіз вітчизняних та міжнародних досліджень, тобто вивчення й
узагальнення висновків і рекомендацій за результатами незалежних
соціологічних, наукових, експертних та інших напрацювань в
антикорупційній сфері;
•
моніторинг повідомлень у засобах масової інформації про
недоліки певних процедур, корупційні схеми, недоброчесну поведінку
посадових осіб ДП «ІНФОТЕХ» (зокрема, виступів на радіо та телебаченні,
публікацій та коментарів у друкованих засобах масової інформації, інтернетвиданнях тощо).
За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
ДП «ІНФОТЕХ» підготовлено:
опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МВС, чинники
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);
пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених
корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та
заходів щодо їх усунення (додаток 2).
Голова комісії з оцінки корупційних
ризиків ДП «ІНФОТЕХ»
(згідно з оригіналом)
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