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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В Україні активно впроваджуються вимоги міжнародних конвенцій і 
кращих практик (OECD, GRECO) з питань побудови доброчесності та 
антикорупційного комплаєнсу в діяльності юридичних осіб (компаній).

Так, Розділ X Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 
№ 1700-VII (далі -  Закон) встановлює загальні вимоги до юридичних осіб як 
приватної, так і державної та комунальної форми власності, щодо заходів із 
запобігання корупції у їх діяльності.

Відповідно до частини другої статті 61 Закону керівник юридичної особи 
зобов’язаний забезпечувати проведення регулярної оцінки корупційних ризиків 
у діяльності юридичної особи і здійснювати відповідні антикорупційні заходи.

Згідно із частиною другою статті 62 Закону, затверджувати 
антикорупційну програму зобов’язані, зокрема, керівники державних 
підприємств, де середньооблікова чисельність працюючих за звітний 
(фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу (виручки) 
від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят 
мільйонів гривень.

При цьому, антикорупційні програми вказаних юридичних осіб повинні 
передбачати антикорупційні заходи та стандарти не нижчі ніж в Типовій 
антикорупційній програмі юридичної особи, затвердженій рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.03.2017 за № 326/30194.

Згідно з пунктом 9 розділу 2 глави III вказаної Типової антикорупційної 
програми, юридична особа не рідше ніж один раз на три роки повинна 
проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків. Зовнішню оцінку 
корупційних ризиків можуть проводити організації, що надають аудиторські, 
юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

Критеріями відбору таких організацій або незалежних експертів є:
- досвід проведення оцінки корупційних ризиків, розробки заходів щодо 

їх усунення (мінімізації), а також результати від впровадження (якісні, що 
можуть бути виміряні або оцінені);

- досвід роботи в середовищі функціонування юридичної особи, відносно 
якої проводиться зовнішня оцінка корупційних ризиків;

- бездоганна ділова репутація та відсутність фактів притягнення до 
відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень.
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Зовнішню Державний оцінку корупційних ризиків в діяльності 
Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» проведено незалежним експертом з питань оцінки 
корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм Смагою Андрієм 
Леонідовичем. Необхідний рівень досвіду та кваліфікації експерта наведено у 
біографічній довідці (Додаток 1 до Звіту за результатами проведення 
зовнішньої оцінки корупційних ризиків в діяльності Державного підприємства 
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»).

При цьому вказану оцінку було проведено на основі та керуючись 
положеннями:

Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, ратифікованої 
Законом України від 18.10.2006 № 251-V;

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією Ради Європи, 
ратифікованої Законом України від 18.10.2006 № 252-V;

Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII;
Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 
2017 року № 75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 березня 
2017 року;

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
28.12.2016 за № 1718/29848;

Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації 
антикорупційних програм юридичних осіб, затверджених рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 22 вересня 
2017 року № 743;

Керівних настанов з питань корпоративної етики та антикорупційного 
комплаєнсу для бізнесу Організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР / OECD) http://www.oecd.org/corruption/anti-cormption-ethics-and- 
compIiance-handbook-for-business.htm

Звіту моніторингу імплементації Україною Стамбульського плану дій по 
боротьбі з корупцією ОЕСР (IV раунд, 2018 рік), Глава: «Запобігання і 
переслідування корупції на державних підприємствах»
http://www.oecd.org/cormption/acn OECD-ACN-Ukraine-4th-Round-Bis-Report- 
SQE-Sector-2018-ENG.pdf.
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II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

2.1. Дослідження відкритої інформації про специфіку діяльності 
юридичної особи.

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» (далі -  ДП ДерждорНДІ) -  це головна науково-дослідна 
установа України з питань будівництва, ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг і транспортних споруд та головна організація з 
питань ціноутворення в дорожньому господарстві.

ДП ДерждорНДІ є державним комерційним підприємством та науковою 
установою утвореною в установленому законодавством порядку, для якої 
наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.

ДП ДерждорНДІ засноване на державній власності, підпорядковується і 
належить до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг 
України. Майно ДП ДерждорНДІ є державною власністю і закріплюється за 
ним на праві господарського відання.

ДП ДерждорНДІ має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та 
інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може 
мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства. Також 
ДП ДерждорНДІ має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових 
прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно 
до законодавства.

Основними напрямками діяльності ДП ДерждорНДІ є:

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у 
дорожній галузі;

розробка нових методів, технологій, конструкцій для будівництва, ремонту 
та утримання автомобільних доріг, мостів та шляхопроводів, у тому числі 
енерго-, ресурсозберігаючих та імпортозамінюючих;

науково-технічний супровід проектування будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об’єктів дорожнього господарства;

виконання робіт з розробки проектів організації будівництва та проектно- 
кошторисної документації з будівництва автомобільних доріг і мостів, 
технологічних ремонтів, на впровадження і застосування дорожньо- 
будівельних матеріалів, технологічних карт, норм часу, на виконання дорожніх 
робіт та приготування матеріалів і виробів;

участь у розробці законопроектів, інших нормативно -  правових актів 
шляхом надання пропозицій Уповноваженому органу управління, розробка
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державних та галузевих стандартів і норм, інших розпорядчих документів: 
правил, положень, інструкцій тощо;

розробка приладів, обладнання для контролю якості дорожніх робіт; 
проведення організаційних та технологічних заходів, що впливають на 

підвищення якості дорожніх робіт;
розробка проектно-кошторисної документації з технологічного 

переобладнання підприємств, лабораторій, а також впровадження, 
випробування, виконання незалежних експертиз, сертифікація органічних 
в'яжучих, кам'яних матеріалів, ґрунтів, асфальто та цементобетону, 
розмічальних фарб, геосинтетиків, іншої дорожньої продукції (крім тієї, яка 
розроблена за участю фахівців ДП ДерждорНДІ) та технічна діагностика 
споруд щодо їх відповідності вимогам нормативних документів;

розробка та впровадження нових високоефективних засобів організації 
дорожнього руху, аналіз ситуації з безпеки дорожнього руху;

аналіз ситуації з безпеки праці під час виконання робіт на автомобільних 
дорогах з розробкою заходів поліпшення цих показників;

проведення інженерно-вишукувальних робіт для проектування об'єктів 
дорожнього комплексу, розробка паспортів автомобільних доріг, енергетичних 
паспортів підприємств;

організація пропаганди передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
підготовка та проведення виставок, конференцій, семінарів, конкурсів, 
інформаційно-аналітичних оглядів;

розробка нормативно-технічної документації із забезпечення екологічної 
безпеки дорожніх робіт, інструментальне обстеження рівня забруднення 
навколишнього середовища в т. ч. радіологічного; оцінка та прогнозування 
екологічних наслідків нових проектних і технологічних рішень; визначення 
гранично допустимих концентрацій викидів;

розробка нормативних документів щодо забезпечення вимог екологічної 
безпеки, раціонального використання природних ресурсів при будівництві, 
ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, в т.ч. 
виробничих баз;

екологічна експертиза передпроектних, проектних та інших матеріалів чи 
об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан 
навколишнього природного середовища;

розробка екологічних нормативів щодо охорони навколишнього 
природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки;

екологічний моніторинг навколишнього природного середовища 
(довкілля);
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інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами підприємств та розробка Звіту з інвентаризації;

проведення інструментальних вимірювань забруднення навколишнього 
природного середовища (викиди забруднюючих речовин, акустичне, 
електромагнітне, радіологічне забруднення тощо);

дослідження ефективності роботи та паспортизація пилогазоочисного 
устаткування, вентиляційних систем;

еколого-теплотехнічні випробування, розрахунки експлуатаційних 
характеристик та складання режимних карт паливоспоживаючого обладнання;

розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для 
підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької 
діяльності для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

розробка матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у 
складі проектної документації на нове будівництво, розширення, 
реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів;

оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного 
повітря в межах резервно-технологічної смуги автомобільних доріг загального 
користування та на межі санітарно-захисної зони виробничих баз;

обґрунтування розмірів нормативних санітарно-захисних зон, оцінка 
витрат, пов’язаних з реалізацією запланованих заходів щодо їх створення;

оцінка та аналіз витрат, пов'язаних з реалізацією запланованих заходів 
щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря;

дослідження показників якості та вмісту забруднюючих речовин у 
поверхневих, зворотних, стічних водах, ґрунті, розробка заходів щодо зниження 
забруднення;

розробка нормативів граничнодопустимих скидів (ГДС) у водні об'єкти 
зворотними водами;

розробка санітарного паспорту відходів, розробка проектів лімітів на 
утворення та розміщення відходів;

санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та 
трудового процесу з метою атестації робочих місць за умовами праці;

паспортизація санітарно-технічного стану умов та охорони праці на 
робочих місцях;

надання послуг юридичним і фізичним особам з організації і створення 
експериментального, дослідного та промислового виробництва, ремонту та 
технічного обслуговування транспортних засобів і дорожньої техніки;

надання послуг з розробки і впровадження технічної та дослідно- 
конструкторської документації згідно з єдиною системою конструкторської 
документації на спеціальні машини, обладнання, інвентар, технологічне
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оснащення для будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг та інших 
виробництв, модернізації існуючого обладнання асфальтобетонних заводів і баз 
з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів;

надання послуг з комплексного обслуговування дорожніх організацій з 
питань науково-технічної інформації і пропаганди передового досвіду за 
програмою, встановленою замовником, підвищення кваліфікації та навчання 
спеціалістів, здійснення редакційно-видавничої діяльності, виготовлення 
видавничої продукції та розповсюдження її на замовлення організацій;

надання послуг з метрології та стандартизації із забезпеченням єдності та 
достовірності вимірювань дорожніх робіт, регулюванням суспільно- 
виробничих відносин у сфері метрологічної діяльності в системі Укравтодору з 
дотриманням єдиної технічної політики у розробці та впровадженні 
нормативних, технічних, технологічних документів, технічних умов, 
метрологічних документів з метрології та сертифікації для дорожнього 
господарства України, облік та реалізація всіх галузевих нормативних, 
технічних і технологічних документів, які розробляються в дорожній галузі. 
Формування фонду галузевих нормативних документів та супровід його 
роботи;

сертифікація дорожньої техніки, розробка методик оцінки стану, критеріїв 
доцільності використання, аналіз та рекомендації з різних питань дорожньої 
техніки;

розробка та удосконалення програмних комплексів визначення вартості 
інвестиційних проектів та фактичної вартості робіт з будівництва, ремонту та 
утримання автомобільних доріг, супроводження роботи цих комплексів;

прогнозування усереднених показників вартості дорожньо-будівельних 
матеріалів, експлуатації машин і механізмів по регіонах України на підставі 
результатів бухгалтерської звітності підрядних організацій;

підготовка техніко-економічного обґрунтування фінансових витрат на 
ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування для 
декларування в державних виконавчих органах України;

проведення техніко-економічних маркетингових досліджень для 
впровадження високопродуктивної дорожньо-будівельної техніки і дорожньо- 
будівельних матеріалів;

створення нормативної бази з питань охорони праці в дорожньому 
комплексі і впровадження технічної док>-ментації по створенню безпечних умов 
праці;

надання методичної, технічної, технологічної допомоги з будівництва, 
ремонту та утримання автомобільних доріг, розробка ресурсних нормативів: 
фінансових, трудових, матеріальних та паливно-енергетичних;
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розробка та експертиза галузевих та індивідуальних, відомчих ресурсних 
елементних кошторисних норм на всі види дорожніх робіт при будівництві, 
ремонті, утриманні автомобільних доріг та експлуатації машин і механізмів;

проведення хронометражних досліджень трудових процесів, що 
виконуються із застосуванням, сучасних, технологій та високопродуктивних 
дорожньо-будівельних машин і механізмів при будівництві, ремонті та 
утриманні автомобільних доріг;

проведення досліджень та розробка документації техніко-кваліфікаційного 
обґрунтування нових професій робітників і механізаторів та інженерно- 
технічних працівників для дорожньо-транспортного комплексу України;

розробка і впровадження інформаційних комп'ютерних технологій та 
прикладного програмного забезпечення комплексів завдань для Укравтодору і 
дорожніх організацій;

технічне обслуговування і ремонт комп'ютерної техніки: планово- 
попереджувальні та ремонтно-профілактичні роботи, комплексна технічна 
діагностика комп'ютерів, принтерів, сканерів та моніторів, пошук і 
знешкодження вірусів, адаптація прикладних програм до технічного і 
програмного забезпечення. Технічне обслуговування, ремонт та 
адміністрування локальних комп'ютерних мереж: діагностика та тестування 
робочих станцій локальних комп'ютерних мереж, адміністрування та інсталяція 
мереж, відновлення і прокладка додаткових мережених кабелів, ремонт 
мереженого обладнання;

зовнішньоекономічна діяльність у сфері науково-дослідних, дослідно- 
конструкторських робіт;

міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво шляхом:
- участі у роботі міжнародних і національних наукових організацій, 

комітетів, асоціацій, академій та ін.;
- проведення спільних наукових досліджень, технічних і технологічних 

розробок на основі кооперації, науково-технічних програм;
- проведення спільних досліджень у міжнародних колективах спеціалістів, 

міжнародних інститутах;
взаємного обміну науковою, науково-технічною інформацією, 

використання об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;
- взаємного обміну науковими кадрами.
здійснення постійного зв’язку із закордонними науково-дослідними та 

проектними установами через обмін інформацією, участь у спільних наукових і 
проектних розробках, відрядженнях за кордон вчених і фахівців для вивчення 
іноземного досвіду, стажування та віжонання спільних розробок;

надання науково-технічної допомога державним та місцевим органам 
влади, окремим організаціям у розросх: і реалізації програм науково-технічного
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розвитку з концентрацією наукових та інженерних сил на пріоритетних 
напрямках;

проведення громадських обговорень і висування наукових робіт на 
здобуття державних та інших премій;

співпраця з Національною академією наук України, університетами, а 
також з державними і громадськими організаціями України та інших країн;

розгляд найважливіших науково-технічних проблем в дорожній галузі, 
результатів конкурсів на кращу роботу.

2.2. Інформація з ЄДР:
Повне найменування: Державне підприємство «Державний дорожній 

науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна».
Скорочене найменування: ДП «ДП ДерждорНДІ».
Код Є ДРПОУ: 03450778 (зареєстровано, не перебуває в процесі

припинення).

Організаційно-правовий статус: Державне підприємство.
Адреса: 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57.
Діяльність за КВЕД:
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, 

дослідження та навігації
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
62.01 Комп'ютерне програмування
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних 

систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з 

ними діяльність
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
Відокремлені підрозділи:

Незалежний експерт з питань с^.нки корупиійних ризиків
та підготовки антихоругиійних програм

Смага Андрій Леонідович



Філія Державного дорожнього науково-дослідного інституту 
імені М.П. Шульгіна ",Львівський регіональний науково-технічний центр" 
(26413225), адреса: 79018, Львівська обл, м. Львів, вул. Голубовича, 48. 
Керівник -  Теслюк Орест Мирославович.

Діяльність за КВЕД:
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 

технічного консультування в цих сферах
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин 

конструкцій
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.13 Будівництво мостів і тунелів
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.20 Технічні випробування та дослідження
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
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2.3. Інформація про органи управління юридичної особи.
Орган управління: Державне агентство автомобільних доріг України 

(37641918). Внесок: 996 604,77 грн -  100 %.
Керівник: Безуглий Артем Олександрович -  Директор згідно зі Статутом 

Державного підприємства (з 21.03.2021 по 20.03.2022 включно).
Безуглий Артем Олександрович до кримінальної відповідальності -  не 

притягався.

В Єдиному реєстрі боржників відомості стосовно Безуглого Артема 
Олександровича -  відсутні.

Узагальнюючий висновок: під час експрес-аналізу відкритих відомостей 
відносно Безуглого Артема Олександровича, відомостей компрометуючого 
характеру -  не встановлено.

2.4. Інформація щодо наявності відсутності податкових, боргових 
ризиків.

Податковий борг: станом на У. .‘6.2721 року податковий борг -  відсутній.
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Перебуває на обліку:
Державна служба статистики України. Дата взяття на облік: 05.04.1994.
Головне управління ДПС у м. Києві. Реєстр платників єдиного внеску. 

Дата взяття на облік: 02.03.2000. Номер взяття на облік: 01-00763.
Головне управління ДПС у м. Києві. Реєстр платників податків. Дата 

взяття на облік: 18.02.1994. Номер взяття на облік: 466/2000.
Виконавчі провадження: станом на 11.06.2021 року -  відсутні.

Узагальнюючий висновок щодо наявності/відсутності податкових 
ризиків та виконавчих проваджень -  відсутні.

2.5. Інформація щодо правовідносин в сфері публічних закупівель.
Тип замовника: державне підприємство, яке не належить до замовників в 

розумінні Закону України «Про публічні закупівлі».
Учасник: у 1841 закупівлі, з яких переможець у 1541 закупівлі на суму 

292,04 млн грн.
За результатами підписано 1508 договорів на загальну суму 282,19 млн

грн.
* Джерело інформації: Система аналітики відкритих даних «Clarity Project» 

[https://claritv-proiect.info/tenderer/034507781

https://claritv-proiect.info/tenderer/034507781
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III. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ РОЗДІЛУ X  
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

3.1. Відповідність критеріям, встановленим частиною другою 
статті 62 Закону України «Про запобігання корупції».

ДП ДерждорНДІ відповідно до Статуту є державним комерційним 
підприємством.

Згідно відомостей зі Звіту про виконання фінансового плану ДП 
ДерждорНДІ за 2020 рік:

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив -  
109 557,8 тис гри.

середньооблікова чисельність працюючих у  2020 рогц становила -  
171 особа.

З огляду на викладене, на ДП ДерждорНДІ поширюються сукупність 
трьох критеріїв, визначених пунктом 1 частини другої статті 62 Закону України 
«Про запобігання корупції» (організаційно-правовий статус: державне 
підприємство; 179 працівників; 109,55 млн грн чистого доходу).

Крім того, згідно відомостей офіційного порталу оприлюднення 
інформації про публічні закупівлі України (РгоДогго), протягом останніх трьох 
років (2019-2021 рр.) ДП ДерждорНДІ приймало участь у шести закупівлях на 
суму, що перевищує або дорівнює сумі 20 млн. грн.:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01 -25-00203 8-Ь
https://prozorro.gov.iia/tender/UA-2019-01 -31 -001417-Ь
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01 -30-001177-а
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-26-003576-a

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-07-003819-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021 -' 4-23-001946-с

Таким чином, ДП ДерждорНДІ відповідає критерію, встановленому 
пунктом 2 частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції».

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01_-25-00203_8-%d0%ac
https://prozorro.gov.iia/tender/UA-2019-01_-31_-001417-%d0%ac
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01_-30-001177-%d0%b0
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-26-003576-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-07-003819-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021_-'_4-23-001946-%d1%81


Узагальнюючий висновок: на ДП ДерждорНДІ поширюються вимоги, 
встановлені статтями 62, 64 Закону України «Про запобігання корупції».

3.2. Дотримання вимог статті 61 Закону України «Про запобігання 
корупції».

Відповідно до частини другої статті 61 Закону України «Про запобігання 
корупції» керівник юридичної особи зобов’язаний забезпечувати проведення 
регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи і 
здійснювати відповідні антикорупційні заходи.

У свою чергу, порядок проведення регулярної оцінки корупційних 
ризиків у діяльності юридичних осіб регламентовано Розділом 2 Глави III 
Типової антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 
2017 року № 75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 березня 
2017 року за №326/30194.

Так, вказаний Розділ виокремлює зовнішню та внутрішню оцінки 
корупційних ризиків.

При цьому ДП ДерждорНДІ виконано вимогу пункту 9 Розділу 2 Глави 
III Типової антикорупційної програми юридичної особи в частині проведення 
зовнішньої оцінки корупційних ризиків не менше одного разу на три роки.

Також ДП ДерждорНДІ щорічно проводиться внутрішня оцінка 
корупційних ризиків у свої діяльності. За її результатами готуються відповідні 
звіти, що серед-іншого містять ідентифіковані корупційні ризики в діяльності 
ДП ДерждорНДІ, їх чинники, а також заходи щодо їх усунення (мінімізації).

Вдалою практикою є регулярна публікація на веб-сайті ДП ДерждорНДІ 
Гіійрз://с!отс1і.org.ua/ua/protidiуа-когирсіуіі детальної інформації про процес та 
результати внутрішньої оцінки корупційних ризиків в діяльності 
ДП ДерждорНДІ, зокрема: рішення (накази) про початок оцінки; робочі плани 
проведення оцінки; протоколи засідань комісії з проведення оцінки; звіти за 
результатами оцінки.

При цьому, звіти за результатами оцінки містять: ідентифіковані 
корупційні ризики, опис, чинники, можливі наслідки корупційних 
правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією; пріоритетність 
корупційних ризиків; заходи щодо усунення корупційних ризиків; осіб, 
відповідальних за виконання захолів: строк їх виконання; необхідні для 
впровадження заходів ресурси; очікувані результати (індикатори виконання).

Також стосовно виконання вимог частини першої статті 61 Закону 
України «Про запобігання коротшії» щодо здійснення відповідних

Незалежний експерт з ги^-с- = с.й.-<и корупційнихризиків
та підготовки антикорупиійних програм

Смага Андрій Леонідович



антикорупційних заходів, було проведено дослідження стану організації 
запобігання корупції в діяльності ДП ДерждорНДІ.

Також, на веб-сайті ДП ДерждорНДІ розміщено:
- плани роботи провідного уповноваженого з антикорупційної 

діяльності ДП ДерждорНДІ на 2020 та 2021 роки;
- звіт провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності за 2020 

рік, а також звіт з виконання Антикорупційної програми 
ДП ДерждорНДІ у 2020 році;

- наказ ДП ДерждорНДІ від 16.09.2020 № 43 «Про організацію роботи з 
повідомленнями про корупцію»

- наказ ДП ДерждорНДІ від 08.10.2020 № 48 «Про визначення особи, 
відповідальної за реалізацію повноважень у сфері захисту викривачів»;

- наказ ДП ДерждорНДІ від 21.12.2020 № 62 «Про затвердження 
Алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної 
вигоди або подарунка»;

- зразок повідомлення про конфлікт інтересів;
- інформаційно-навчальні матеріали стосовно фінансового контролю та 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів тощо.

За результатами проведеного аналізу, можна дійти висновку щодо 
належного рівня організації роботи із запобігання корупції в діяльності 
ДП ДерждорНДІ.

Конкретні рекомендації узагальнюючого характеру щодо оптимізації 
системи заходів із запобігання корупції в діяльності ДП ДерждорНДІ наведено 
у додатку (Додаток 2 до Звіту за результатами проведення зовнішньої оцінки 
корупційних ризиків в діяльності ДП ДерждорНДІ).

Узагальнюючий висновок: на ДП ДерждорНДІ в цілому дотримуються
вимоги, встановлені статтею 61 Закону України «Про запобігання корупції».

3.3. Дотримання вимог статей 62, 64 Закону України «Про
запобігання корупції».

На виконання вимог статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» 
ДП ДерждорНДІ розроблено та затверджено наказом від 06.07.2020 № 24 
Антикорупційну програму ДП ДерждорНДІ.

Незалежний експерт з питець оцінки корупиійних ризиків
та підготовки антикорупиійних програм

Смага Андрій Леонідович



При цьому, проект Антикорупційної програми ДП ДерждорІІДІ було 
попередньо обговорено з працівниками ДП ДерждорНДІ у період з 25.06.2020 
по 04.07.2020, про що на веб-сайті ДП ДерждорНДІ розміщено відповідне 
оголошення

ІЬі1р5://богпбі.org.ua/files/upload/img20200625 16282078.pdf!.
Дослідженням змісту Антикорупційної програми ДП ДерждорНДІ 

встановлено, що вона в повній мірі відповідає положенням Типової 
антикорупційної програми юридичної особи, затвердженої рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 
року № 75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 
року за № 326/30194.

З метою належної реалізації положень Антикорупційної програми 
ДП ДерждорНДІ, та на виконання вимог частини п’ятої статті 62, статті 64 
Закону України «Про запобігання корупції», у період з 16.06.2020 по 07.10.2020 
на посаді провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності (окрема 
штатна посада) працювала Шумська Наталія Іванівна. Під час дослідження 
встановлено, що Шумська Н.І. відповідала вимогам частин другої, третьої 
статті 64 Закону України «Про запобігання корупції».

Наказом ДП ДерждорНДІ від 08.10.2020 № 47 обов’язки провідного 
уповноваженого з антикорупційної діяльності були тимчасово покладено па 
Каськіва Володимира Івановича, заступника директора з наукової роботи ДП 
ДерждорНДІ, у зв’язку із звільненням Шумської Н.І. з 07.10.2020 зі згаданої 
посади. При цьому, згода Національного агентства з питань запобігання 
корупції на вказане звільнення не отримувалась, у зв’язку із звільненням 
уповноваженої особи за власним бажанням (наказ від 07.10.2020 № 153-к).

Водночас, ДП ДерждорНДІ необхідно активізувати підбір кандидата на 
посаду провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності (окрема 
штатна посада), з метою усунення передумов можливого порушення вимог 
частини п’ятої статті 62, статті 64 Закону України «Про запобігання корупції»

Незалежний експерт з питань оцінки корупційних ризиків
та підготовки антикорупиійних програм

Смага Андрій Леонідович

Узагальнюючий висновок: ДП ДерждорНДІ в цілому дотримано 
вимоги, встановлені статтями 62. ?- Закону України «Про запобігання 
корупції».



Незалежний експерт з пите-- сиінки корупиійнихризиків
та підготовки антикорупиійних програм

Смага Андрій Леонідович

IV. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ, КАДРОВИХ, 
ЮРИДИЧНИХ ПРОЦЕДУР В ДП ДЕРЖДОРНДІ, 

ВЗАЄМОВІДНОСИН З ДІЛОВИМИ ПАРТНЕРАМИ

Під час ідентифікації корупційних ризиків в діяльності ДП ДерждорНДІ 
проаналізовано вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та 
завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів 
ДП ДерждорНДІ.

Головна місія діяльності ДП ДерждорНДІ охоплює весь спектр питань 
функціонування та розвитку дорожнього господарства України, від розробки 
теоретичних засад, експериментальних лабораторних та натурних досліджень 
до впровадження результатів робіт в практику будівництва доріг та мостів, їх 
утримання, обстеження, ремонту та реконструкції з розробкою нормативно- 
інструктивного забезпечення, а також питання екології, безпеки руху, 
ціноутворення, економіки, енергозбереження тощо.

На базі ДП ДерждорНДІ функціонують:
Орган Сертифікації (акредитований Національним агентством з 

акредитації України) та Головний випробувальний центр;
секретаріат Технічного Комітету ТК 307 «Автомобільні дороги і 

транспортні споруди» та підкомітету 5 «Ціноутворення у будівництві 
автомобільних доріг» ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у 
будівництві»;

Фонд нормативних документів Укравтодору та музей дорожньої галузі.
ДП ДерждорНДІ є членом:
РЕНЕТ -  Європейського форуму дорожніх дослідних інститутів (рішення 

18-ої Генеральної Асемблеї 11-12 жовтня 2007 року м. Осло, Норвегія);
дійсним членом Міждержавної гільдії інженерів-консультантів (М.Г.І.К) 

або ІСЕЄ.
Крім того, ДП ДерждорНДІ має сертифікат на впроваджену систему 

управління якістю стосовно виконання науково-дослідних робіт, проектування, 
випробувань та сертифікації у сфер: дорожнього будівництва, яка відповідає 
вимогам ДСТУ 180 9001:2015.

Організаційна структура ДП ДерждорНДІ складається з профільних 
структурних підрозділів (центрів, відділів, секторів, лабораторій та Головного
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випробувального центру), та допоміжних і обслуговуючих підрозділів (відділів 
та інших підрозділів і окремих посад).

В цілому, було досліджено зовнішнє та внутрішнє середовище 
ДП ДерждорНДІ на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у його 
організаційно-управлінській діяльності. Зокрема, було вивчено та 
проаналізовано наступні питання: організаційна структура ДП ДерждорНДІ; 
система внутрішнього контролю; управління персоналом; проведення
процедур закупівель; дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених 
Законом України «Про запобігання корупції».

Джерелами отримання інформації були: нормативно-правові та 
організаційно-розпорядчі акти, внутрішні регламенти та процедури, що 
регулюють діяльність ДП ДерждорНДІ; аналіз здійснених заходів щодо 
усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди; публікації в 
засобах масової інформації та соціальних мережах; інформація з відкритих 
реєстрів.

В подальшому, здійснено формальне визначення та оцінку корупційних 
ризиків. При цьому, під час оцінки, застосовувались критерії ймовірності 
виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За результатами проведеної роботи підготовлено Таблицю 
ідентифікованих корупційних ризиків та пропозиції щодо заходів із їх усунення 
або мінімізації (Додаток 3 до Звіту за результатами проведення зовнішньої 
оцінки корупційних ризиків в діяльності ДП ДерждорНДІ).

Слід звернути увагу, що заходи щодо усунення виявлених корупційних 
ризиків полягають у визначенні можливих механізмів запобігання корупційним 
ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на 
ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Незалежний експерт з питань оцінки корупиійних ризиків
та підготовки антикорупційних програм

Смага Андрій Леонідович

Незалежний експерт 
з оцінки корупційних ризиків та
підготовки антикорупційних програм

« 1 і » червень 2021 року

А.Л. Смага



Незалежний експерт з питань оиінки корупиійних ризиків
та підготовки антикорупиійних програм

Смага Андрій Леонідович

Додаток 1
до Звіту за результатами проведення 
зовнішньої оцінки корупційних ризиків 
в діяльності ДП ДерждорНДІ

Біографічна довідка

Смага Андрій Леонідович

Дата народження: 24.05.1984 р.
Місце проживання: м. Київ.
Володіння мовами: українська, російська -  вільно, англійська -  читаю.

Освіта:
1991-1999 -  середня загальноосвітня школа № 73, м. Київ.
1999-2002 -  Київський технікум радіоелектроніки, спеціальність -  

комерційна діяльність, молодший спеціаліст.
2002-2006 -  Європейський університет, факультет економіки і

менеджменту, спеціальність -  маркетинг, магістр.
2009-2011 -  Київський національний економічний університет

ім. В. Гетьмана, юридичний факультет, спеціальність -  правознавство, магістр.

Досвід роботи:

Фізична особа-підприємець.
Вересень 2018 -  по т.ч. -  незалежний експерт з оцінки корупційних 

ризиків та підготовки антикорупційних програм.

Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний 
інститут М. П. Шульгіна "

Жовтень 2018 -  червень 2019 -  провідний уповноважений з
антикорупційної діяльності.

Національне агентство з питань запобігання корупції 
Відділ з питань розробки та моніторингу виконання антикорупційних програм 
Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції.

Грудень 2017 -  серпень 201З — за:тупник керівника відділу;
Квітень 2017 -  грудень 2017 -  голос-и 1. : пецісиїіст.



Відділ взаємодії з уповноваженими підрозділами (особами) із запобігання та 
виявлення корупції Департаменту організації роботи із запобігання та 
виявлення корупції.

Червень 2016 -  квітень 2017 -  головний спеціаліст.
Міністерство освіти і науки України 

Відділ запобігання та виявлення корупції Юридичного департаменту 
Лютий 2016 -  червень 2016 -  головний спеціаліст.

Міністерство юстиції України
Відділ антикорупційної політики Департаменту антикорупційного 
законодавства та законодавства про правосуддя.

Грудень 2013 -  серпень 2015 -  головний спеціаліст.

Державна служба України з лікарських засобів 
Сектор запобігання та виявлення корупції.

Липень 2009 —грудень 2013 — головний спеціаліст.

Контрольно-ревізійне управління в Київській області
Липень 2008 — Вересень 2008 -  помічник начальника управління.

Український союз промисловців і підприємців (УСПП)
Департамент з питань економічної політики.

Липень 2007 -  Липень 2008 -  заступник директора департаменту.
Лютий 2007 -  Липень 2007 -  головний спеціаліст.

Національна комісія з питань регулювання зв’язку України
Відділ аналізу та прогнозування розвитку ринків зв’язку Департаменту 
економіки та фінансів.

Березень 2006 -  листопад 2006 -  провідний спеціаліст.
Серпень 2005 -  березень 2006 -  спеціаліст І  категорії.

Відомості про заохочення та стягнення:
Нагороди: подяка Голови НКРЗ (2005), почесна грамота Держлікінспекції 

МОЗ (2010), почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2011), 
подяка Голови Держлікслужби України (2012), почесна грамота Служби 
зовнішньої розвідки України (2018), Подяка Голови Укравтодору (2019).
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Додаток 2
до Звіту за результатами проведення 
зовнішньої оцінки корупційних ризиків 
в діяльності ДП ДерждорНДІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ
узагальнюючого характеру щодо онтимізації системи заходів 

із запобігання корупції в діяльності ДП ДерждорНДІ

І. Розробка необхідних та обґрунтованих для запобігання і протидії 
корупції у діяльності ДП ДерждорНДІ заходів.

Корупція, зазвичай, має латентний, тобто невидимий для тих, хто не 
втягнутий у ці дії, характер. Як правило, працівники юридичної особи, свідомо 
беручи участь у протиправних корупційних практиках, вживають при цьому 
заходів, аби корупцію було важко попередити і виявити. Визнаючи ці 
об’єктивні труднощі, засновники (учасники) і керівництво юридичної особи 
повинні мати щиру та дієву зацікавленість у реалізації заходів щодо 
запобігання та виявлення корупції у діяльності їх підприємства, установи чи 
організації. При цьому ці заходи не можуть бути настільки затратними, 
обтяжливими чи забюрократизованими або призводити до невиправданих 
зупинок бізнес-процесів. Такі заходи повинні відповідати ступеню корупційних 
ризиків і мати реальні шанси на успішну реалізацію.

Кожна юридична особа, насамперед та, що виконує або має намір 
долучитися до виконання робіт та надання послуг за рахунок коштів 
державного бюджету, повинна маги відповідну систему менеджменту протидії 
корупції. Антикорупційні заході' наділені на формування такої системи, 
допомагаючи юридичним особам не допустити або знизити втрати від 
причетності їх працівників до о грим диня чи пропозицій неправомірної вигоди 
та інших корупційних практик, с приллють довірі в ділових відносинах, 
покращують їх репутацію.

Отже, на початку процес) розробки антикорупційних заходів юридичній 
особі слід визначити зовнішні з:-: тріадні фактори, які є суттєвими для мети її 
діяльності і впливають на здати д -  д; тягати ефективних результатів при 
запровадженні та подальшому вик: н а д н е ю  антикорупційних заходів.

До переліку цих факторів, а: -тє ,д -дтежать:



а) розмір і структура юридичної особи;
б) місцезнаходження юридичної особи і сфери, в яких вона працює або 

планує працювати;
в) масштаб і складність діяльності юридичної особи, в тому числі рівень 

складності бізнес-процесів;
г) кількість філій, представництв, які контролюються юридичною особою;
д) перелік усіх ділових партнерів юридичної особи;
е) характер і обсяг відносин юридичної особи з особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
є) законодавчі, контрактні чи професійні обов’язки і зобов’язання 

юридичної особи.
Кожен із зазначених факторів береться до уваги, щоб забезпечити 

оптимальний розподіл ресурсів юридичної особи та концентрацію її зусиль па 
визначенні та реалізації адекватних антикорупційних заходів.

Крім того, рівень складності бізнес-процесів юридичної особи також 
впливає на заходи із запобігання корупції в діяльності юридичної особи.

Структура органів управління юридичною особою також має вплив на 
зміст заходів, адже залежно від її статусу, особа може не мати групи 
засновників (учасників) або ж засновник і керівник можуть збігатися в одній 
особі.

Місцезнаходження юридичної особи може вплинути на повноту оцінки 
ризиків. Якщо йдеться, наприклад, про регіон з високими корупційними 
ризиками, юридичній особі варто здійснити більш повну їх антикорупщйну 
перевірку, а також забезпечити більш високий рівень антикорупційпого 
контролю щодо її ділових операцій у цьому регіоні, на відміну від юридичної 
особи, яка веде свою діяльність там, де корупційні ризики невисокі, де надання 
неправомірної вигоди чи інші корупційні практики -  відносно рідкісне явище.

Очевидно, що ризик корупції існує щодо будь-яких договорів, однак 
оцінку корупційних ризиків та процедури перевірок, запроваджені юридичною 
особою, яка укладає договори купівлі-продажу на великі суми або надає чи 
отримує високовартісні послуги, із великою кількістю ділових партнерів 
одночасно або коли має місце повторюваність договорів чи процедури закупівлі 
(тендерні процедури), рекомендується здійснювати повніше, ніж оцінку ризиків 
у господарській діяльності юридичної особи, яка переважно здійснює продаж, 
купівлю недорогих товарів чи послуг або укладає угоди з вузьким колом 
суб’єктів.

Юридична особа, яка має широке коло "дрібних" ділових партнерів, може 
дійти висновку за результатами оцінки корупційних ризиків, що такі партнери 
не становлять підвищеної загрози : де також повинно бути враховано при 
розробці та запровадженні анткх: туппійних заходів. Наприклад, детальна
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антикорупційна перевірка ділових партнерів навряд чи буде необхідним або 
адекватним заходом, якщо йдеться про купівлю юридичною особою такої 
продукції, як товари масового споживання.

У контексті наведених прикладів важливо розуміти, що виявлення і 
визначення рівня корупційних ризиків "низьким" не означає, що юридична 
особа може визнати прийнятною практику надання неправомірної вигоди. 
Йдеться про те, що юридична особа в умовах, де можуть мати місце низький 
або середній рівень корупційних ризиків, не припиняє або не обмежує свою 
господарську діяльність за умови запровадження та реалізації заходів щодо їх 
зниження.

В якості другої важливої складової при підготовці антикорупційних 
заходів в діяльності юридичної особи рекомендується в обов’язковому порядку 
забезпечити дотримання таких принципів та характеристик:

законності: юридична особа забезпечує відповідність антикорупційних 
заходів вимогам чинного законодавства України;

участі зацікавлених сторін: розробка та вдосконалення антикорупційних 
заходів здійснюється на основі участі усіх зацікавлених сторін та розгляду і 
максимального врахування їх пропозицій, що зменшує заперечення або опір 
виконанню заходів. Може реалізовуватись шляхом: надання інформації, 
офіційних консультацій з працівниками (проведення зборів всього трудового 
колективу або делегатів від структурних підрозділів), запрошення ділових 
партнерів, в тому числі інвесторів до участі в обговоренні проекту 
антикорупційних заходів чи змін до них;

спільної відповідальності: антикорупційні заходи слід застосовувати на 
всіх рівнях і напрямках діяльності юридичної особи. Правила і принципи 
однакові для учасників (засновників), керівництва та працівників юридичної 
особи;

доступності: інформація про антикорупційні заходи, а також допоміжні 
матеріали легкодоступні. Заходи, узагальнені результати їх виконання, зміни до 
них слід розміщувати на сайті юридичної особи, в інформаційному бюлетені чи 
інших комунікаційних засобах. Відповідні матеріали можуть також додатково 
містити подачу інформації у спрощеному форматі "питання-відповідь" та/або у 
вигляді інфографіки;

зрозумілості та чіткості: зміст антикорупційних заходів має бути легко 
зрозумілим. Бажано уникати абревіатур і технічних термінів. У заходах слід 
зазначати реальні приклади і рекомендації:

пріоритету довіри над контролем вимоги, які містяться в антикорупційних 
заходах, повинні створювати сптнлтливі умови для чесних і етичних 
працівників. Заходи запобіганні-, та заохочення перебувають у балансі із 
заходами контролю та примусу:
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визначеності сфери застосування: антикорупційні заходи враховують 
внутрішні та зовнішні корупційні ризики;

безперервності: створення антикорупиійних заходів являється
безперервним процесом, а не як одноразовим заходом. Заходи регулярно 
переглядається з урахуванням змін зовнішніх та внутрішніх факторів;

ефективності: антикорупційні заходи використовують адекватні ресурси 
юридичної особи. Якщо фінансові та людські ресурси використовуються 
неефективно, юридична особа несе зайві витрати. Це в результаті може 
призвести до зниження ефективності заходів загалом, ставлячи під загрозу їх 
реалізацію.

Усе вищенаведене означає, що кожній юридичній особі рекомендується не 
просто відтворювати положення Типової антикорупційної програми юридичної 
особи, а ретельно визначати індивідуальний підхід до наповнення змісту 
заходів, акцентуючи увагу на тих антикорупційних заходах чи інших 
складових, які відповідають особливостям юридичної особи і необхідні для 
мінімізації ризиків саме у її діяльності.

В той же час не слід розглядати таку пораду як привід до невключения 
антикорупційних заходів загального характеру, закріплених у Типовій 
антикорупційній програмі юридичної особи, адже недостатня їх регламентація 
може бути кваліфікована як відсутність належного контролю і призвести до 
юридичної відповідальності як керівництва, так і самої юридичної особи.

При формуванні антикорупційних заходів юридичним особам 
рекомендується ознайомитись із Методичними рекомендаціями щодо 
підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб, 
затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 22 вересня 2017 року № 743. Це дозволить ідентифікувати ризики у 
відносинах юридичної особи із особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, та синхронізувати 
антикорупційні заходи юридичної особи та її ділових партнерів.

II. Оцінка корупційних ризиків в діяльності ДП ДерждорНДІ.

Метою оцінки корупційних ризиків, є забезпечення можливості 
ДП ДерждорНДІ сформувати основу хтя побудови системи протидії корупції. 
Така оцінка виявляє корупційні ризики, на яких зосередиться система заходів 
протидії корупції. Іншими словами, підприємством повинні бути визначені 
пріоритетні корупційні ризики, що дозволить правильно визначити завдання, 
виділити ресурси на їх мінімізацію і впровадити ефективний контроль. При 
цьому, як саме підприємство здійснює оцінку корупційних ризиків, яку 
застосовує методологію, як корупційні ризики визначаються за пріоритетом,
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який рівень вірогідності виникнення ризиків або їх допустимості, все це 
залишається на її власний розсуд.

Слід пам’ятати, що оцінка корупційних ризиків, з одного боку, повинна 
бути не дуже складним процесом, з іншого вона не повинна бути поверхневою 
або формальною. Результати оцінки корупційних ризиків, наскільки це 
доцільно і можливо, повинні відображати реальні ризики, з якими зустрічається 
підприємство.

ДП ДерждорНДІ рекомендується продовжувати регулярне проведення 
внутрішніх оцінок корупційних ризиків, з урахуванням таких ключових 
принципів:

1) Оцінка корупційних ризиків, має здійснюватися з урахуванням 
розмірів і структури підприємства. Малі та середні юридичні особи, що 
територіально розташовані в одному місці з централізованим управлінням, 
здійснюваним однією або кількома особами, здатні контролювати свої 
корупційні ризики набагато легше, ніж велика з децентралізованою 
структурою, яка здійснює діяльність в багатьох регіонах.

2) Проаналізувати регіони та галузі, в яких ДП ДерждорНДІ працює або 
планує працювати, і оцінити рівень корупційних ризиків, які пов’язані з цими 
регіонами і галузями. При такій оцінці можуть бути корисними відповідні 
індекси корупції або інші результати соціологічних досліджень. Регіони або 
галузі з більш високим корупційним ризиком можуть визначатися 
підприємством як ризики «середнього» або «високого» рівня, що, в підсумку, 
може призводити до запровадження в ДП ДерждорНДІ більш високого рівня 
контролю, застосовуваного нею до діяльності в цих регіонах чи галузях.

3) Оцінити характер, масштаб і складність видів діяльності і операцій, 
здійснюваних ДП ДерждорНДІ. Наприклад, може бути простіше контролювати 
корупційні ризики в тих юридичних особах, які мають невелике виробництво в 
одному місці, ніж в тих, які реалізують численні будівельні проекти в різних 
регіонах. Деякі види діяльності можуть тягнути за собою специфічні види 
корупційних ризиків. Наприклад, взаємний залік зобов’язань, що може містити 
в собі ризик завуальованої неправомірної вигоди (відкату).

4) Оцінити вартість і комплексність договорів. Як вже зазначалось вище, 
договори щодо купівлі-продажу незначної за вартістю продукції, послуги, як 
правило, становлять «низьку» загрозу корупційних ризиків для підприємств. Це 
може стосуватись:

а) купівлі невеликої кількості малоцінних товарів;
б) бронювання квитків або номерів в готелі безпосередньо у авіакомпанії 

чи готелі;
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в) продажу малоцінних товарів чи надання послуг безпосередньо 
споживачеві (наприклад, продукти харчування, телекомунікаційні послуги, 
тощо).

І навпаки, підприємство може вести господарську діяльність із діловими 
партнерами, які закуповують дуже дорогу продукцію, що може містити суттєві 
корупційні ризики. Такі партнери можуть сприйматися як суб’єкти із 
«середнім» або «високим» рівнем корупційних ризиків, що вимагатиме від 
підприємства комплексних заходів протидії корупції.

5) Розподілити наявних і потенційних ділових партнерів 
ДП ДерждорНДІ за категоріями. Різні категорії ділових партнерів можуть 
становити ризики різних рівнів.

6) Оцінити характер і частоту взаємовідносин із особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави, які можуть нести в собі 
корупційні ризики. Наприклад, відносини із посадовими (службовими) 
особами, відповідальними за надання ліцензій або дозволів мають «середній» 
або «високий» рівень ймовірності ризику.

7) Оцінити діючі законодавчі, нормативні, контрактні та професійні 
зобов’язання і обов’язки, такі як, наприклад, заборона або обмеження 
представницьких витрат посадових осіб ДП ДерждорНДІ або використання 
посередників чи субпідрядників.

8) Взяти до уваги ступінь, з якою ДП ДерждорНДІ здатне впливати чи 
керувати оціненими ризиками, адже наведені вище чинники корупційних 
ризиків можуть накладатися один на одне. Наприклад, постачальники деяких 
категорій можуть представляти одночасно кілька корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків визначаються вразливі сфери 
діяльності підприємства, процедури діяльності окремих структурних 
підрозділів, працівників та посадових осіб під час виконання ними функцій та 
завдань, ризики в діяльності ділових партнерів.

Ідентифікацію корупційних ризиків рекомендується проводити шляхом 
виявлення в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, 
юридичних процедурах наявних або потенційних внутрішніх та зовнішніх 
чинників, які обумовлюють корупційні ризики у діяльності ДП ДерждорНДІ.

Ідентифікація чинників, які об\мовлюють внутрішні корупційні ризики в 
фінансово-господарських процентах підприємства передбачає вивчення та 
аналіз таких питань:

1) достовірність та прозорість ведення систем бухгалтерського і 
внутрішньогосподарського облік} . іі:-:а:-:;ової звітності тощо;

2) система контролю та погодженні фінансових операцій;
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3) система контролю за ціноутворенням;
4) система контролю за формуванням та витрачанням фонду заробітної 

плати, преміювання, заохочення тощо;
5) проведення процедур закупівель, конкурсів, тендерів тощо;
6) використання коштів, майна, майнових прав та інформації, що 

належить підприємству;
7) заходи захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
Ідентифікація чинників, які обумовлюють внутрішні корупційні ризики в 

юридичних процедурах підприємства передбачає вивчення та аналіз таких 
питань:

1) система складання та/або погодження текстів правочинів, які 
укладаються від імені підприємства;

2) система складання та/або погодження текстів організаційно- 
розпорядчих актів керівника та інших посадових осіб;

3) система складання та/або погодження внутрішніх нормативних актів, 
які регулюють діяльність підприємства та діяльність його окремих структурних 
підрозділів, посадових інструкцій.

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків, 
зокрема, є:

1) інтерв’ювання (соціологічне опитування), анкетування (в тому числі 
анонімне) працівників, посадових осіб, керівника, засновників (учасників), 
зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо;

2) внутрішні нормативні та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють 
діяльність підприємства;

3) аналіз інформації, яка накопичується та обробляється під час 
виконання обов’язків, зокрема дані з реєстрів тощо;

4) аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних 
ризиків за попередні періоди;

5) результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, 
внутрішніх перевірок та внутрішніх розслідувань (проведених в тому числі на 
підставі антикорупційної програми), а також результатів аудиторських та інших 
перевірок, які здійснені із залученням зовнішніх експертів;

6) публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;
7) інформація з відкритих реєстрів;
8) звернення, що надійшли до підприємства від фізичних та юридичних 

осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
Оцінка внутрішніх та зовнішніх корупційних ризиків може здійснюється 

за критеріями:
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1) ймовірність виникнення корупційного ризику (вчинення корупційпого 
правопорушення);

2) серйозність наслідків корупційного ризику.
3) пріоритетність корупційного ризику.
Відповідно до критеріїв ймовірності виникнення корупційного ризику 

йому присвоюється певний рівень (ДП ДерждорНДІ може вибрати 
чотирирівневий критерій, наприклад, «ніколи -  1», «рідко -  2», «можливо -  3» і 
«напевно -  4» або більш детальний).

Відповідно до критеріїв наслідкам корупційного ризику також 
присвоюється певний рівень (наприклад: «низький -  1», «середній -  2», 
«високий -  3» і «дуже високий -  4»). Оцінка наслідків може визначатися 
відповідно до потенційних розмірів втрат підприємства.

У свою чергу рівень пріоритетності корупційних ризиків оцінюється 
через співставлення ймовірності та серйозності наслідків ризику.

Ступінь ймовірності, розмір втрат, та пріоритетність які необхідні для 
віднесення ризику до певного рівня, рекомендується визначати у положенні про 
комісію.

Після оцінки відповідних корупційних ризиків, ДП ДерждорНДІ може 
визначити тип і рівень заходів протидії корупції, які повинні бути застосовані 
до кожної категорії ризиків, забезпечуючи подальший моніторинг їх 
ефективності.

III. Впровадження кращих практик з побудови антикорунційного 
комплаєнсу в діяльності ДП ДерждорНДІ.

Окремою і ключовою рекомендацією є розгляд можливості впровадження 
в діяльність ДП ДерждорНДІ стандарту ДСТУ ШО 37001:2018 «Системи 
управління щодо протидії корупції».

Метою стандарту 180 37001 є формування етичних ділових відносин між 
учасниками ринку, викорінення корупції і підвищення відповідальність та 
довіри у сфері бізнесу, в роботі державних установ та громадських організації.

Компаніям, які приймають рішення щодо впровадження ІБО 37001, цей 
стандарт допомагає впровадити раціональні і ефективні заходи протидії 
корупції.

Впровадження вказаного стандарту в роботу ДП ДерждорНДІ дозволить:
посилить довіру ділових партнерів, та високий рівень ділової надійності 

ДП ДерждорНДІ;
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продемонструє прагнення ДП ДерждорНДІ до впровадження кращих 
міжнародних антикорупційних практик в свою діяльність;

закріпить репутацію ДП ДерждорНДІ в міжнародній сфері, як 
прогресивної та інноваційної організації, що приділяє належну увагу рівню 
доброчесності в своїй діяльності;

надасть конкурентні переваги при участі у закупівлях тощо.

Рекомендації щодо оптимізації системи заходів із запобігання корупції в 
діяльності ДП ДерждорНДІ надано:

Незалежний експерт 
з оцінки корупційних ризиків та 
підготовки антикорупційних програм
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та підготовки антикорупційних програм 

Смага Андрій Леонідович

Додаток З
до Звіту за результатами проведення 
зовнішньої оцінки корупційних ризиків 
в діяльності ДП ДерждорНДІ

ТАБЛИЦЯ
ідентифікованих корупційних ризиків в діяльності ДП ДеряедорНДІ 

та пропозиції щодо заходів з їх усунення або мінімізації

№
К'оруїщійішй ризик / 

ЧІІІІІІІ1КІІ КОруїІЦІЙНОІ'О
ризику

П ріоритет
ризику

(низька/середня/
висока)

Заходи щ одо усунення  
корупційного ризику

С труктурний  
підрозділ  

відповідальний за 
виконання заходу

С трок
виконання

заходу
О чікувані результати

1.

Неврегульованість або 
недостатня урегульованість 
процедури прийняття осіб на 
роботу в ДП ДерждорНДІ.
/
Відсутність уніфікованої 
процедури прийняття осіб на 
роботу в ДП ДерждорНДІ.

середня

Розробка та впровадження 
процедури прийняття осіб на 
роботу в ДП ДерждорНДІ, що 
встановлює чітку послідовність 
дій відповідальних осіб 
(наприклад, перелік 
обов’язкових співбесід, 
проходження тих чи інших 
практичних завдань, 
психологічних тестувань тощо 
для різних категорій посад).

Відділ кадрів

Провідний 
уповноважений з 
антикорупційної 
діяльності

І квартал 
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Відповідна процедура 
розроблена та впроваджена.
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Ймовірність прийняття на 
посади осіб, які не 
відповідають встановленим 
вимогам, або тих, які подали 
недостовірні відомості.
/
Відсутність внутрішньої 
перевірки відомостей про 
осіб, які призначаються на 
посади.

Відсутність належного
контролю за станом 
виконання контрагентами
договірних зобов’язань та
підготовкою відповідних
претензій до них.
/
Недосконалий механізм 
контролю за станом 
виконання контрагентами 
договірних зобов’язань.

середня

середня

Забезпечення проведення
перевірки достовірності
наданих претендентом на 
посаду відомостей про себе з 
оригіналами або завіреними 
копіями відповідних документів 
(в тому числі шляхом пошуку 
відомостей про фізичну особу у 
Єдиному державному реєстрі 
осіб, які вчинили корупційні 
або пов’язані з корупцією 
правопорушення), а також 
інших відкритих реєстрах.
Запровадження механізму 
контролю за станом виконання 
контрагентами договірних 
зобов’язань.

Здійснення Провідним
уповноваженим з
антикорупційної діяльності 
періодичного контролю за 
станом виконання

договірнихконтрагентами
зобов’язань.

1 ірокідпий 
уповноважений з 
антикорупційної 
діяльності

Відділ кадрів

Провідний 
уповноважений з 
антикорупційної 
діяльності

За потреби, 
постійно

IV квартал 
2021 року

За потреби,
постійно

Перевірки проводяться (за 
потреби, постійно).

Відповідний
запроваджено.

механізм

Періодичний
здійснюється.

контроль

Незалежний експерт 
з оцінки корупційних ризиків та 
підготовки антикорупційних програм А.Л. Смага
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Незалежний експерт з питань оцінки корупиійних ризиків
та підготовки антикорупиійних програм

Смага Андрій Леонідович

Нормативно-правові, довідкові матеріали та інформаційно-аналітичні 
системи, використані під час проведення зовнішньої оцінки корупційних

ризиків:

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII 
https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/l 700-18/print

Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 
2017 року № 75, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 березня 
2017 року за № 326/30194 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17/print

Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання 
корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію 
антнкорупційної програми, затверджений рішенням Національного агентства 
з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl542-16/print

Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорунцшних 
програм юридичних осіб, затверджені рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 22 вересня 2017 року № 743, 
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Metodychni-rekomendatsiyi- 
shhodo-pidgotovky-ta-realizatsiyi-antykoruptsiinvh-program-yurydychnyh-osib.tif

Профільний розділ на офіційному веб-сайті НАЗК
https://nazk.gov.ua/uk/departament-organizatsiyi-roboty-iz-zapobigannya-ta-
vyyavlennya-koruptsiyi/spivpratsya-z-biznesom/

Відомості з офіційних державних реєстрів:
Єдиний державний веб-порталу відкритих даних, Єдиний державний реєстр 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 
Єдиний державний реєстр судових рішень; Реєстр судових справ, призначених 
до розгляду; Єдиний реєстр боржників; інформаційно-довідкові державні 
реєстри органів Державної фіскальної служби України, Міністерства юстиції 
України, Міністерства внутрішніх справ України та інші.

Інформаційно-аналітичні системи:
«Clarity Project», «Opendatabot», «YouControl».

https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/l_700-18/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zl542-16/print
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-pidgotovky-ta-realizatsiyi-antykoruptsiinvh-program-yurydychnyh-osib.tif
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-pidgotovky-ta-realizatsiyi-antykoruptsiinvh-program-yurydychnyh-osib.tif
https://nazk.gov.ua/uk/departament-organizatsiyi-roboty-iz-zapobigannya-ta-

