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ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної академії Національної гвардії України
Відповідно до Конституції України, статті 19 Закону України «Про
запобігання корупції», положень Методології оцінювання корупційних ризиків
у діяльності органів влади (затвердженої рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції (далі - Агентства) від 02.12.2016 № 126,
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848),
Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів
влади (затверджених рішенням Агентства від 19 січня 2017 року № 31),
Інструкції про організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції в
Національній гвардії України (далі - НГУ) (затвердженої наказом командувача
НГУ від 29.03.2018 № 155), Антикорупційної програми НГУ на 2020 рік
(затвердженої наказом командувача НГУ від 24.02.2020 № 105 зі змінами,
внесеними наказами командувача НГУ від 14.04.2020 № 194, від 28.05.2020
№ 252), а також вимог наказу командувача НГУ від 15.11.2019 № 640 щодо
оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної гвардії України, визначено і створено у Національній академії Національної гвардії України
(далі - Академія) комісію з оцінки корупційних ризиків (далі - комісія) у складі
19 посадових осіб структурних підрозділів Академії.
За результатами проведеного комісією моніторингу затверджено звіт з
описом ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Академії, їх
чинників, можливих наслідків та пропозицій щодо усунення (зменшення).
З метою з ’ясування громадської думки з питань стану антикорупційної
політики та ефективності роботи командирів (начальників) щодо дотримання
вимог антикорупційного законодавства проведено соціально-психологічне
дослідження у військових колективах. Поряд з цим, комісією проаналізовані
повноваження посадових осіб Академії при здійсненні функцій, визначених
законодавством, який дає підстави вважати деякі з них владними та одночасно
дискреційними, а це в свою чергу створює можливість виникнення корупційних
ризиків. Однак у той самий час в Академії існує низка заходів щодо їх

недопущення. Таким чином, мінімізація скоєння корупційних, та пов’язаних із
корупцією, правопорушень посадовими особами Академії досягається шляхом
підвищення
рівня
свідомості,
проведенням
додаткових
заходів
профілактичного, навчального, методичного та дисциплінарного характеру. ,
Юридичною службою Академії вивчені питання за фактами вчинення
військовослужбовцями Академії корупційних правопорушень протягом 20172020 років.
Під час вивчення використовувалися матеріали обліку кримінальних і
адміністративних правопорушень відділу по роботі з особовим складом
Академії, обліку осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень, матеріали листування з правоохоронними
органами, судами, військовими частинами, відомості, що містяться в Єдиному
державному реєстрі судових рішень та Єдиному державному реєстрі осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
У II кварталі 2020 року був складений протокол № 91 про адміністративне
правопорушення за ч.І. ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового
контролю), пов’язане з неподанням декларації при звільненні з попереднього
місця служби 09.10.2018 старшим солдатом Звягінцевою Альоною Юріївною.
До відповідальності старший солдат Звягінцева А.Ю. не притягувалась у
зв’язку із закінченням строку накладання адміністративного стягнення.
У III кварталі 2020 року було вручено повідомлення про підозру за
несвоєчасне подання декларації за 2017 рік, після звільнення з минулого місця
служби, сержанту Самойлову Сергію Анатолійовичу та внесено інформацію до
єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального
правопорушення передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України
(декларування недостовірної інформації). На даний час проводиться досудове
слідство.
За фактами корупційних проявів, у межах компетенції, вживаються
заходи реагування щодо притягнення винних посадових осіб до
відповідальності.
Крім цього, в Академії функціонує офіційний веб-сайт в якому є розділ
«Запобігання корупції» з розміщенням інформації щодо діяльності Академії по
запобіганню та виявленні корупції. Також в Академії працює електронна пошта
та телефон довіри, які дають можливість у будь-який момент та будь-кому
повідомити про можливі порушення вимог антикорупційного законодавства з
боку посадових осіб Академії.
Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Агентства від 02.12.2016
№ 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за
№ 1718/29848, наказу командувача НГУ від 15.11.2019 № 640 щодо оцінки

корупційних ризиків у діяльності НГУ, комісією ідентифіковано корупційні
ризики та здійснено формальне їх визначення та оцінку.
В ході проведення оцінки корупційних ризиків взято до уваги зміст звіту
НАТО, підготовленого за результатами експертного аналізу Самооцінки на
предмет виявлення корупційних ризиків у структурах сектору безпеки і
оборони України, проведеного в рамках Програми НАТО з розбудови
доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків у роботі
оборонних та безпекових інституцій.
Таким чином, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Академії складено опис ідентифікованих корупційних ризиків, їх чинників та
можливих наслідків (додаток № 1 до звіту), а також надані пропозиції щодо
заходів їх усунення (зменшення) (додаток № 2 до звіту). Інформацію про оцінку
корупційних ризиків у діяльності Академії узагальнено (додаток № 3 до звіту).
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