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за результатами оцінки корупційних ризиків
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Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання
корупції», та у зв’язку з підготовкою проєкту Антикорупційної програми БЕБ
на 2022-2023 роки протягом січня – травня 2022 року проведено оцінку
корупційних ризиків у діяльності БЕБ.

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання зазначеного питання,
залучення до процесу оцінки в діяльності БЕБ представників громадськості та
експертів, які обізнані про внутрішнє і зовнішнє середовище БЕБ, та мають
досвід роботи у сфері його діяльності видано наказ БЕБ від 07.12.2021 № 38
«Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Бюро економічної
безпеки України». Зазначений наказ БЕБ оприлюдненийв рубриці
«Запобігання проявам корупції» офіційного вебсайта БЕБ.

Наказом БЕБ від 17.01.2022 № 10 «Про Комісію з оцінки корупційних
ризиків у діяльності Бюро економічної безпеки України» утворено Комісію з
оцінки корупційних ризиків у діяльності Бюро економічної безпеки України
(далі – Комісія),  головою якої визначено т. в. о. директора Юридичного
департаменту Медведєву Я. С. До складу Комісії входять 16 осіб, серед яких є
працівники структурних підрозділів Бюро економічної безпеки України,
представники громадськості (Ради громадського контролю при Бюро
економічної безпеки України, громадської організації «Всеукраїнське
об’єднання «Антикорупційний блокпост», громадської організації «Інститут
політичних стратегій», громадської організації «Аналітичний центр
«Реформатор») та міжнародних організацій (Консультативної місії
Європейського Союзу в Україні).

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження
(аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища БЕБ щодо виявлення
чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-
управлінській діяльності БЕБ. Зокрема проведено:

анонімне анкетування працівників апарату БЕБ, участь у якому взяло
147 осіб;
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опитування представників громадськості та міжнародних організацій,
які включені до складу Комісії;

аналіз нормативно-правових актів, які регулюють діяльність БЕБ, на
предмет виявлення норм щодо здійснення БЕБ дискреційних повноважень і
норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та
мовні конструкції, правові колізії тощо);

дослідження публікацій в засобах масової інформації в мережі Інтернет,
які містять інформацію про діяльність БЕБ.

За результатами аналізу інформації Комісією затверджено такий перелік
об’єктів оцінки корупційних ризиків – функцій/процесів БЕБ:

серед загальних – організаційна діяльність, управління державним
органом; управління фінансами; управління матеріальними ресурсами;
управління інформацією; управління персоналом; організація роботи із
запобігання та виявлення корупції; система внутрішньої безпеки; публічні
закупівлі;

серед спеціалізованих – здійснення оперативно-розшукової діяльності
та досудового розслідування; здійснення інформаційно-пошукової та
аналітично-інформаційної роботи; виявлення зон ризиків та оцінювання
ризиків у сфері економіки; формування банків (баз) даних, створення
інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж), здійснення
криптографічного захисту інформації.

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Робочого плану оцінки корупційних
ризиків у діяльності БЕБ, затвердженого головою комісії  з оцінки корупційних
ризиків у діяльності БЕБ 24.01.2022, Комісією ідентифіковано корупційні
ризики в діяльності БЕБ, здійснено їх формальне визначення та проведено
оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності БЕБ
підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності БЕБ, 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 у діяльності БЕБ                                           Яніна МЕДВЕДЄВА


