
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

«____» жовтня 2022 року                     Київ                          №                  АГ

Про утворення робочої групи з оцінювання
корупційних ризиків у діяльності
Державної прикордонної служби України

Відповідно до підпункту 1 пункту 5, підпункту 29 пункту 11 Положення 
про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 533, глави 2 
розділу ІІІ Методології управління корупційними ризиками, затвердженої 
наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 
№ 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за 
№ 219/37555 (далі – Методологія управління корупційними ризиками), наказу 
Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29.09.2022 
№ 68/0/8-22-ОД «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
Державної прикордонної служби України» (далі – наказ Адміністрації 
Держприкордонслужби від 29.09.2022 № 68/0/8-22-ОД), з метою організації 
роботи з управління корупційними ризиками та проведення оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України під 
час підготовки Антикорупційної програми Державної прикордонної служби 
України на 2023 – 2025 роки  

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності Державної прикордонної служби України (далі – Робоча група) та 
затвердити її персональний склад, що додається.   

2. Голові Робочої групи до 15 лютого 2023 року організувати роботу з 
оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми 
Державної прикордонної служби на 2023 – 2025 роки відповідно до 
Методології управління корупційними ризиками та Положення про робочу 
групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної 
служби України, затвердженого наказом Адміністрації Держприкордонслужби 
від 29.09.2022 № 68/0/8-22-ОД. 
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3. Управлінню апаратної роботи: 
не пізніше наступного робочого дня від дати підписання цього наказу 

розмістити інформацію щодо утворення Робочої групи на офіційному вебсайті 
Державної прикордонної служби України;

інформацію щодо персонального складу Робочої групи розмістити на 
офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України лише після 
скасування (припинення) воєнного стану та за умови припинення дій обставин, 
за яких публікація такої інформації зможе призвести до обізнаності противника 
та негативно вплинути на виконання завдань Державною прикордонною 
службою України.  

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-майор Сергій ДЕЙНЕКО


