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ЗВІТ 
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Апарату Верховної Ради України  
 

З метою підготовки Антикорупційної програми Апарату Верховної Ради 
України на 2021–2023 роки утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків в 
Апараті Верховної Ради України (далі − Комісія) у складі 10 працівників Апарату 
Верховної Ради України (далі – Апарат) та експерта з питань запобігання та 
виявлення корупції (за згодою). Також було затверджено Положення про 
Комісію з оцінки корупційних ризиків в Апараті Верховної Ради України та її 
персональний склад, які розміщено на офіційному веб-порталі Верховної Ради 
України. 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Апарату проведено відповідно до 
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 
за № 1718/29848. 

З метою залучення громадськості та експертів до процесу ідентифікації 
корупційних ризиків у діяльності Апарату розпорядження було розміщено на 
офіційному веб-сайті Верховної Ради України. 

Так, до роботи Комісії було залучено зовнішнього експерта з питань 
запобігання та виявлення корупції (за згодою), а саме: Гацелюка Віталія 
Олександровича – Національного менеджера програм з питань правової реформи 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

Також до роботи Комісії залучалися працівники Апарату, які надавали 
необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію. 

Комісією складено робочий план, в якому визначено 16 об’єктів оцінки 
корупційних ризиків відповідно до напрямів діяльності Апарату, строки та осіб, 
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відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту, 
а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних ризиків. 

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Апарату проведено 
шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища 
Апарату на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-
правових актах і організаційно-управлінській діяльності Апарату. 

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Апараті здійснювалися 
вивчення та аналіз законодавства України, організаційної структури Апарату, 
Положення про Апарат Верховної Ради України та положень про структурні 
підрозділи Апарату, вивчалися питання, пов’язані з організацією управління 
Апаратом, внутрішнім контролем, системою внутрішньої безпеки, управлінням 
документообігом, управлінням персоналом, управлінням фінансами та 
матеріальними ресурсами, публічними закупівлями, представництвом в суді, 
роботою з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, 
експертно-аналітичним забезпеченням, організацією роботи із запобігання 
корупції. 

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату 
використано такі джерела інформації: закони та підзаконні нормативно-правові 
акти, які регулюють діяльність Апарату, локальні акти, положення про 
структурні підрозділи, посадові інструкції, а також відомості із відкритих джерел 
(публікації в засобах масової інформації), матеріали перевірок, листування з 
фізичними та юридичними особами. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату 
підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних 
ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи 
правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1), а також надані пропозиції 
щодо заходів з усунення корупційних ризиків (додаток 2). 

Комісією прийнято рішення про направлення цього Звіту в.о. Керівника 
Апарату Верховної Ради України для затвердження та включення до 
Антикорупційної програми Апарату Верховної Ради України на 2021–2023 роки. 

 
Голова Комісії з оцінки 
корупційних ризиків в Апараті 
Верховної Ради України      Володимир СЛИШИНСЬКИЙ 


