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ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Розпорядженням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 
від 7 жовтня 2021 року № 43 затверджено Положення про Комісію з оцінки 
корупційних ризиків в Апараті Ради національної безпеки і оборони України 
(далі -  Положення) та визначено її персональний склад.

Головою Комісії визначено Романцова К.В., а до її складу включено 
представників усіх самостійних структурних підрозділів Апарату Ради. 
Загальний склад Комісії становить 24 особи.

Комісія є постійним колегіальним органом Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України (далі -- Апарат Ради), який провадить свою 
діяльність на громадських засадах.

З метою залучення до проведення оцінки корупційних ризиків 
представників громадськості та експертів зазначене розпорядження розміщено 
на офіційному вебсайті Апарату Ради за сім робочих днів до моменту 
затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків.

Пропозиції щодо включення до складу Комісії з оцінки корупційних 
ризиків в Апараті Ради (далі -  Комісія) від представників громадськості або 
експертів не надходили.

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року 
за № 1718/29848, Комісія здійснила ідентифікацію корупційних ризиків у 
діяльності Апарату Ради, їх формальне визначення та оцінку.



Комісією досліджено управління Апаратом Ради, його організаційну 
структуру, управління фінансами, управління документообігом, управління 
інформацією, управління персоналом, правову роботу, внутрішній контроль та 
аудит, організацію роботи із запобігання та виявлення корупції, управління 
матеріальними ресурсами, публічні закупівлі, функції та завдання, що 
стосуються інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Ради, її 
організаційного забезпечення, а також контролю за станом виконання рішень 
Ради, актів та доручень Президента України.

З метою виявлення найбільш вразливих напрямів діяльності Апарату 
Ради Комісія провела анкетування (зокрема анонімне) працівників Апарату 
Ради. Як наслідок, Комісія ідентифікувала 32 корупційних ризики у діяльності 
Апарату Ради.

За результатами роботи підготовлено опис ідентифікованих корупційних 
ризиків у діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України, 
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1) та 
пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних 
ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо 
їх усунення (додаток 2).

Голова комісії з оцінки корупційних 
ризиків в Апараті Ради національної 
безпеки і оборони України, керівник 
служби з питань запобігання
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