
Про проведення оцінювання корупційних ризиків

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 17 Закону України «Про
Бюро економічної безпеки України», підпунктів 2 – 5 пункту 2 розділу ІІІ
Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом
Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, та з
метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з
корупцією правопорушень працівниками Бюро економічної безпеки України,
встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких
правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю,
спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків,

НАКАЗУЮ:

1. Провести у термін до 31 жовтня 2022 року оцінювання корупційних
ризиків у форматі самооцінювання із залученням експертів.

2. Керівникам (виконуючим обв’язки керівників) структурних підрозділів
центрального апарату Бюро економічної безпеки України у термін до 29 липня
2022 року надати Відділу запобігання та виявлення корупції кандидатури
працівників для включення до складу робочої групи з оцінювання корупційних
ризиків (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, повного найменування
посади та назви структурного підрозділу, номеру телефону та адреси
електронної поштової скриньки).

3.  Відділу запобігання та виявлення корупції у термін до 05 серпня 2022
року:

1) розробити в установленому порядку проєкт наказу Бюро економічної
безпеки України про утворення робочої групи з оцінювання корупційних
ризиків, затвердження її персонального складу та положення про неї;
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2) інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про
початок проведення оцінювання корупційних ризиків шляхом направлення
відповідного листа із гіперпосиланням на цей наказ.

4. Відділу комунікацій не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття цього
наказу оприлюднити його на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки
України.

5. Встановити, що заяви про включення до складу робочої групи з
оцінювання корупційних ризиків представників зовнішніх заінтересованих
сторін (громадськості) із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові кандидата,
номеру телефону та адреси електронної поштової скриньки, відомостей та їх
підтвердження щодо досвіду роботи у сфері діяльності Бюро економічної
безпеки України та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції та
інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення щодо кандидата,
сформованої відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 09.02.2018
№ 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за
№ 345/31797, розглядається Бюро економічної безпеки України у 10 денний
строк з дня оприлюднення цього наказу.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Директор                                       о/п                                            Вадим МЕЛЬНИК


