
ПРОТОКОЛ № З
засідання Комісії з проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків

м. Київ У  игігд'ся_____ 2020 року

ПРИСУТНІ:
Голова Комісії: Шумська Н.І.
Члени Комісії: Сом М.І., Гаєвська Н.М., Рибальченко ТВ., Зайченко В.І., 

Онопрієнко О.І., Стасюк Б О., Копинець І.В., Ілляш С.І., Печончик Т І., Рудий В.В., 
Харитонова Н.М., Неізвестний С.В., Ракович І.В.ДЇина О.Г.

Відсутні: Каськів В.І. (лікарняний), Бібик Ю.М. (відпустка), Кострульова Т.Є. 
(відпустка), Боднар Л.П. (відрядження), Бабяк І.П. (дистанційна робота)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд, обговорення та схвалення оцінених корупційних ризиків у діяльності 

Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 
М.П Шульгіна» на 2020 рік.

2. Схвалення Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 
М.П. Шульгіна» на 2020 рік

Доповідач:
Шумська Н І. -  провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, Голова 

Комісії

По першому питанню
СЛУХАЛИ
Шумську Н.І., провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності, Голову 

Комісії, яка доповіла, про те, що Комісією вивчено, проаналізовано та ідентифіковано 
корупційні ризики в діяльності ДП «ДерждорНДІ», а саме в таких напрямах: 
розроблення стандартів і норм з нового будівництва, реконструкції, ремонтів та 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг, виконання науково-дослідних робіт, 
проведення робіт по сертифікації продукції, атестації виробництва, випробування 
дорожньо-будівельних матеріалів на відповідність різним параметрам згідно діючих 
національних стандартів, судова будівельно-технічна експертизи та дорожньо- 
технічна експертиза, управління зв’язками з іншими підприємствами, установами та 
організаціями, проведення процедур закупівель, правове забезпечення, управління 
персоналом, управління інформацією, управління фінансами та матеріальними 
ресурсами, запобігання та виявлення корупції.

З метою виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ДерждорНДІ» 
Комісія проаналізувала положення законів України «Про запобігання корупції», «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», «Про будівельні норми», «Про автомобільні 
дороги», «Про судову експертизу», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», 
«Про стандартизацію», «Про інвестиційну діяльність», «Про інформацію», Кодекс 
законів про працю України, інші нормативно-праві акти, Статут ДП «ДерждорНДІ», 
Колективний договір між трудовим колективом і адміністрацією ДП «ДерждорНДІ» на 
2018-2020 роки, положення про структурні підрозділи ДП «ДерждорНДІ» та посадові 
інструкції співробітників, організаційно-розпорядчі документи ДП «ДерждорНДІ».
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Комісією, відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні 
ризики, здійснено їх формальне визначення, та проведено оцінку виявлених 
корупційних ризиків.

Комісією проведено оцінювання 21 ідентифікованого корупційного ризику. 
Визначено 11 корупційних ризиків із середнім рівнем пріоритетності, 10 -  із низьким. 
Комісія вирішила, що в діяльності ДП «ДерждорНДІ» відсутні корупційні ризики з 
високим рівнем пріоритетності.

За результатами вказаної оцінки корупційних ризиків складено опис 
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності ДП «ДерждорНДІ», визначено 
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи 
правопорушень, пов’язаних із корупцією, заходи щодо їх усунення та підготовлено 
такі додатки до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
ДП «ДерждорНДІ» у 2020 році: Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо 
їх усунення (Додаток 1); Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного 
ризику (Додаток 2); Результати оцінки наслідків виникнення корупційного ризику 
(Додаток 3); Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем (Додаток 4).

Члени Комісії обговорили оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення.
Шумська Н І., провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, Голова 

Комісії, запропонувала прийняти рішення схвалити оцінені корупційні ризики у 
діяльності Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний 
інститут імені М.П. Шульгіна» на 2020 рік.

Голосували:
П р ізви щ е, ім ’я , п о -б атько в і ч л ен а  
К о м іс ії

ЗА  / П Р О Т И / 
У Т Р И М А В С Я

П ід п и си  член ів  К о м іс ії 

_________________ />
ШУМСЬКА 
Наталія Іванівна
КАСЬКІВ
Володимир Іванович

лікарняний

СОМ
Михайло Ігнатович 2а
ГАЄВСЬКА 
Наталя Миколаївна
РИБАЛЬЧЕНКО 
Тетяна Вікторівна /А
ЗАЙЧЕНКО 
Віра Іванівна з *■ Я
ОНОПРІЄНКО 
Олександр Іванович »7
СТАСЮК
Богдан Олександрович У —
КОПИНЕЦЬ 
Іван Вікторович



з

ІЛЛЯШ
Сергій Іванович > й '.х ''

БАБЯК 
Ігор Петрович л- 4  И
БОДНАР 
Лариса Петрівна
ХАРИТОНОВА 
Наталія Миколаївна
ГІИНА
Олександр Григорович
КОСТРУЛЬОВА 
Тетяна Євгенівна

відпустка
;  у

ПЁЧОНЧИК 
Тарас Іларіонович Ч 'і/ '
БІБИК
Юлія Миколаївна

відпустка
/

РУДИЙ
Володимир Васильович А / і /
НЕІЗВЕСТНИЙ 
Сергій Валерійович 3 ^ —

РАКОВИЧ 
Іван Вадимович ___________ £ ____________

УХВАЛИЛИ:
Схвалити оцінені корупційні ризики у діяльності Державного підприємства 

«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» на 2020 рік.

По другому питанню
СЛУХАЛИ
Шумську Н І., провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності, Голову 

Комісії, яка доповіла, про те, що відповідно до пункту 3,2.7. розділу Ш 
Антикорупційної програми Державного підприємства «Державний дорожній науково- 
дослідний інститут імені М.П. Шульгіна», затвердженої наказом ДП «ДерждорНДІ» 
від 06 липня 2020 року № 24, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
ДП «ДерждорНДІ» Комісія готує письмовий звіт, що підписується членами Комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається Директору 
ДП «ДерждорНДІ».

Шумська Н.І., провідний уповноважений з антикорупційної діяльності, Голова 
Комісії, запропонувала прийняти рішення схвалити Звіт за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Державний дорожній 
науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» на 2020 рік та подати його на 
затвердження Директору ДП «ДерждорНДІ».
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Голосували:
П р ізви щ е, ім ’я , п о -б атько в і ч л ен а  
К о м іс ії

З А /  П Р О Т И / 
У Т Р И М А В С Я

П ід п и си  член ів  К о м іс ії

ШУМСЬКА 
Наталія Іванівна с А -

КАСЬКІВ
Володимир Іванович

лікарняний

СОМ
Михайло Ігнатович Г
ГАЄВСЬКА 
Наталя Миколаївна 4 *
РИБАЛЬЧЕНКО 
Тетяна Вікторівна
ЗАЙЧЕНКО 
Віра Іванівна 3 а' яа
ОНОПРІЄНКО 
Олександр Іванович Ж ---------- к-е--- -̂-----------------------

СТАСЮК
Богдан Олександрович 3̂  (

КОПИНЕЦЬ 
Іван Вікторович у
ІЛЛЯШ
Сергій Іванович А
БАБЯК 
Ігор Петрович уцс/иа и цінно

Х~/

БОДНАР 
Лариса Петрівна Ь 'Ь П Ш м к я ✓ І .
ХАРИТОНОВА 
Наталія Миколаївна
НИНА
Олександр Григорович
КОСТРУЛЬОВА 
Тетяна Євгенівна

в ід п у с т к а

ПЕЧОНЧИК 
Тарас Іларіонович
БІБИК
Юлія Миколаївна

в ід п у с т к а

РУДИЙ
Володимир Васильович
НЕІЗВЕС ТНИЙ 
Сергій Валерійович
РАКОВИЧ 

Іван Вадимович _________2*
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УХВАЛИЛИ:
Схвалити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 
М.П. Шульгіна» на 2020 рік та подати його на затвердження Директору 
ДП «ДерждорНДІ».

Голова Комісії

Члени Комісії:

Наталія ШУМСЬКА

Володимир КАСЬКІВ

Михайло СОМ 

Наталя ГАЄВСЬКА 

Тетяна РИБАЛЬЧЕНКО

Віра ЗАЙЧЕНКО 

Олександр ОНОПРІЄНКО 

Богдан СТАСЮК 

Іван КОПИНЕЦЬ 

Сергій ІЛЛЯШ

Ігор БАБЯК 

Лариса БОДНАР 

Наталія ХАРИТОНОВА 

Олександр ПИНА

Тетяна КОСТРУЛЬОВА 

Тарас ПЕЧОНЧИК 

Юлія БІБИК 

Володимир РУДИЙ 

Сергій НЕІЗВЕСТНИЙ

Іван РАКОВИЧ




