
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
 

 

НАКАЗ 
 

 

           18.06.2015     .   м. Київ  №         725            9 

 

 
 
Про організацію виконання 
Державної програми щодо реалізації 
засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна 
стратегія) на 2015-2017 роки 

 
 

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх 

справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від            

13 серпня 2014 року № 401, а також з метою організації виконання Державної 

програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі − Програма), та 

розподілу її окремих завдань відповідно до компетенції структурних 

підрозділів апарату МВС України  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів МВС України з виконання Державної 

програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки (далі – План), що додається. 

2. Відповідальним за координацію здійснення передбачених Планом 

заходів призначити заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О.В. 

3. Першому заступникові Міністра Згуладзе-Глуксманн Е.М., 

заступникові Міністра - керівнику апарату Тахтаю О.В., заступникам Міністра 

Авакяну Т.А., Яровому С.А., Паскалу В.Ф., Голові Державної міграційної 

служби України Радутному С.І., Голові Державної прикордонної служби 

України Назаренку В.О., Голові Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій Чечоткіну М.О., керівникам структурних підрозділів апарату 

Міністерства: 

1) у межах визначеної Планом відповідальності забезпечити реалізацію 

передбачених у ньому заходів у встановлені строки; 
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2) щороку до 05 лютого, 05 квітня, 05 липня і 05 жовтня подавати до 

Головного штабу (каб. 358, тел. 25-40) інформацію про хід виконання пунктів 

Плану відповідно до визначених індикаторів. 

Матеріали подавати на паперових носіях та в електронному вигляді 

(електронна адреса: gsh_orga1@police.kiev.ua) згідно з установленою формою 

звітності, що додається. 

4. Головному штабу (Вербенський М.Г.) забезпечити узагальнення 

поданих матеріалів та інформування щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня, 

15 жовтня Національного агентства з питань запобігання корупції про стан 

виконання Програми. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника і 

заступників Міністра за напрямками діяльності та Головний штаб            

(Вербенський М.Г.). 
 
 
Міністр                                                                                                     А.Б. Аваков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН ЗАХОДІВ МВС УКРАЇНИ 
з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні  

(Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки 
 

№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

I. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

1 1. Створення 

інституціонального 

механізму формування та 

моніторингу реалізації 

державної антикорупційної 

політики, зокрема 

започаткування роботи 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції (далі − Агентство), 

сприяння активній 

діяльності Національної 

ради з питань 

антикорупційної політики 

1) ужити заходів щодо забезпечення 

початку роботи Агентства: 

   

  м) укласти договори про 

забезпечення доступу Агентства до 

інформаційних баз даних МВС, 

ДМС України, Адміністрації 

Держприкоронслужби України, 

ДСНС України 

листопад 

2015р. 

відповідно до 

компетенції: 

ДІАЗ МВС, 

ДМС 

України, 

Адміністрація

Держприкор-

донслужби 

України, 

ДСНС 

України 

угоди укладено 
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№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

  н) забезпечити доступ Агентства до 

інформаційних баз даних МВС, 

ДМС України, Адміністрації 

Держприкоронслужби України, 

ДСНС України 

до 1 січня 

2016р. 

відповідно до 

компетенції: 

ДІАЗ МВС, 

ДМС 

України, 

Адміністрація

Держприкор-

донслужби 

України, 

ДСНС 

України 

доступ Агентства до 

інформаційних баз 

даних забезпечено 

  2) забезпечити реалізацію 

Агентством усього комплексу 

функцій у сфері державної 

антикорупційної політики: 

   

  а) з метою забезпечення високого 

кадрового потенціалу апарату 

Агентства, здатного виконувати на 

належному рівні свої завдання 

надати, у разі необхідності, 

допомогу Агентству в організації 

проходження стажування, 

навчальних візитів працівників 

апарату Агентства до 

антикорупційних органів іноземних 

держав, візитів іноземних фахівців 

до Агентства 

перший етап− 

2015р. 

другий етап − 

2016р. 

третій етап − 

2017р. 

відповідно до 

програм 

міжнародної 

співпраці 

УМЗ, 

ДКЗ 

надано допомогу 

Агентству в 

організації 

проходження 

стажування, 

навчальних візитів 

працівників апарату 

Агентства 

  б) підвищити ефективність роботи 

уповноважених підрозділів 

грудень 

2016р. 

відповідно до 

компетенції: 

в органах, у яких 

приймаються 
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№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(уповноважених осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції, 

зокрема: 

ДВБ МВС, 

ДМС 

України, 

Адміністрація

Держприкор-

донслужби 

України, 

ДСНС 

України 

антикорупційні 

програми, створено 

систему 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених 

осіб), спроможних 

забезпечувати 

виконання Закону 

України “Про 

запобігання 

корупції” відповідно 

до звіту Агентства 

  провести аналіз роботи 

уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) та на його 

основі: 

червень 

2016р. 

відповідно до 

компетенції: 

ДВБ МВС, 

ДМС 

України, 

Адміністрація

Держприкор-

донслужби 

України, 

ДСНС 

України 

звіт за результатами 

аналізу підготовлено 

  забезпечити проведення тренінгів 

для працівників уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб) не 

рідше ніж двічі на рік 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Агентством 

Відповідно до 

компетенції: 

ДВБ, ДКЗ 

МВС, 

ДМС 

України, 

тренінги з 

охопленням щороку 

50 відсотків загальної 

кількості працівників 

уповноважених 

підрозділів 
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№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

Адміністрація

Держприкор-

донслужби 

України, 

ДСНС 

України 

(уповноважених осіб) 

проведено 

  в) забезпечити ефективну реалізацію 

Закону України “Про запобігання 

корупції”, зокрема взяти участь у 

діяльності робочої групи за участю 

працівників апарату Агентства, 

заінтересованих державних органів, 

громадськості, представників 

бізнесу з метою моніторингу 

реалізації Закону 

2016р. 

 

після 

утворення 

групи 

ДПЗСЕ, 

ДВБ, 

ДКР, 

УПНОН, 

ГСУ 

на основі 

моніторингу 

практики 

застосування, та 

ураховуючи виявлені 

проблеми до 

Агентства надіслано 

пропозиції щодо 

внесення змін до 

Закону України “Про 

запобігання 

корупції”;  

за відповідним 

запитом пропозиції 

щодо участі у роботі 

зазначеної групи до 

Агентства надіслано; 

взято участь у 

виконані заходів 

Програми у складі 

робочої групи 

 

II. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 



 7 

№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

Створення доброчесної публічної служби 

2. 8. Створення ефективної 

системи виявлення, 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів 

5) забезпечити на основі результатів 

аналізу корупційних ризиків 

проведення моніторингу 

дотримання законодавства щодо 

конфлікту інтересів та притягнути 

до відповідальності осіб, винних у 

його порушенні, а також 

відшкодувати шкоду, заподіяну 

рішеннями, прийнятими в умовах 

конфлікту інтересів, або діями, 

вчиненими в таких умовах. 

Відповідні статистичні дані 

надіслати до Агентства. 

2016-2017 

роки 

відповідно до 

компетенції: 

ДВБ МВС, 

ДМС 

України, 

Адміністрація

Держприкор-

донслужби 

України, 

ДСНС 

України 

Статистичні дані 

щодо виявлених 

фактів конфлікту 

інтересів, 

притягнення до 

відповідальності, 

відшкодування 

шкоди, заподіяної в 

умовах конфлікту 

інтересів надіслано 

до Агентства 

3. 12. Створення механізму 

захисту осіб, які надають 

допомогу в запобіганні і 

протидії корупції 

(викривач) 

3) забезпечити в центральних 

органах виконавчої влади та їх 

територіальних підрозділах 

можливість для внесення 

повідомлень про корупцію, зокрема 

через спеціальні телефонні лінії, 

офіційні веб-сайти, засоби 

електронного зв’язку 

січень 2016 р. відповідно до 

компетенції: 

ДК, ДРСДЗ, 

ДМЗ, ДІАЗ 

МВС, ДМС 

України, 

Адміністрація 

Держприкор-

донслужби 

України, 

ДСНС України 

механізми для 

подання повідомлень 

про корупцію в 

центральних органах 

виконавчої влади та 

їх територіальних 

підрозділах створено 

Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади 

4.  14. Впровадження 

системного підходу до 

запобігання корупції в 

1) запровадити виконання 

антикорупційних програм в органах 

виконавчої влади відповідно до 
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№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

органах виконавчої влади 

та органах місцевого 

самоврядування на основі 

результатів аналізу 

корупційних ризиків 

Закону України “Про запобігання 

корупції”: 

  б) забезпечити затвердження 

антикорупційних програм у 

центральних органах виконавчої 

влади 

щороку до 

1 березня 

відповідно до 

компетенції: 

ДВБ МВС, 

ДМС 

України, 

Адміністрація

Держприкор-

донслужби 

України, 

ДСНС 

України 

програми 

затверджено в 

центральних 

органах виконавчої 

влади відповідно до 

Закону 

5. 15. Усунення передумов 

вчинення корупційних 

правопорушень під час 

здійснення 

адміністративних процедур 

2) здійснити  практичні заходи щодо 

усунення корупційних чинників у 

адміністративних процедурах, 

зокрема забезпечити: 

   

  а) розвиток інтегрованих прозорих  

офісів — центрів надання 

адміністративних послуг 

2015—2016 

роки 

відповідно до 

компетенції: 

ДДАІ, ДГБ, 

ДМЗ, ДФЗБО 

МВС, 

ГУМВС, 

УМВС, 

ДМС 

України, 

мережу інтегрованих 

прозорих офісів 

створено, зокрема у 

2015 році — офіси 

створено у містах з 

населенням понад 

100 тис. осіб 
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№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

ДСНС 

України 

 

  б) визначення за результатами 

реалізації пілотних проектів 

доцільності передачі органам 

місцевого самоврядування 

повноважень з надання базових 

адміністративних послуг, зокрема 

щодо реєстрації місця проживання 

та видачі документів, що 

посвідчують особу, реєстрації 

транспортних засобів та видачі 

посвідчень водія 

 

вересень  

2015 р. 

відповідно до 

компетенції: 

ДДАІ МВС, 

ДМС України 

повноваження з 

надання базових 

адміністративних 

послуг передано 

органам місцевого 

самоврядування 

6. 16. Посилення 

спроможності протидіяти 

корупції на державних 

підприємствах, у 

господарських товариствах 

(у яких державна частка 

перевищує 50 відсотків) 

 

1) забезпечити:    

  а) затвердження антикорупційних 

програм та призначення 

уповноважених осіб на державних 

підприємствах, що віднесені до 

сфери управління МВС (у яких 

державна частка перевищує                  

щороку 

до 1 квітня 

відповідно до 

компетенції: 

ДВБ, ДМЗ, 

ДФЗБО МВС 

програми 

затверджено, 

уповноважених осіб 

призначено 
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№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

50 відсотків) відповідно до Закону 

України “Про запобігання корупції” 

  в) участь у проведенні перевірок 

(під час перевірок відповідних 

органів виконавчої влади або 

органів місцевого самоврядування), 

ініційованих Агентством, 

дотримання Закону України “Про 

запобігання корупції” у частині 

затвердження та виконання 

антикорупційних програм на 

державних підприємствах, у 

господарських товариствах (в яких 

державна частка перевищує                    

50 відсотків) 

2016—2017 

роки 

ДПЗСЕ, при 

перевірці 

підприємств, 

що віднесені 

до сфери 

управління 

МВС − ДВБ, 

ДВА 

участь у проведенні 

перевірок 

підприємств, 

господарських 

товариств, які мають 

стратегічне значення 

для держави, 

відібраних 

Агентством на основі 

результатів аналізу 

корупційних ризиків, 

забезпечено 

7. 20. Зменшення 

можливостей для корупції 

шляхом підвищення 

прозорості прийняття 

рішень та надання доступу 

до інформації 

4) провести аналіз доступності 

публічних реєстрів, які містять 

суспільно важливу інформацію, 

подати пропозиції до Кабінету 

Міністрів України щодо розкриття 

даних, які містяться в таких 

реєстрах, з урахуванням вимог 

законодавства про захист 

персональних даних, а також 

спростити доступ до таких реєстрів 

(у тому числі шляхом здешевлення) 

березень  

2016 р. 

ДІАЗ, ДДАІ, 

ДГБ МВС,  

ДМС 

України, 

Адміністрація

Держприкор-

донслужби 

України, 

ДСНС 

України 

пропозиції щодо 

внесення змін до 

законодавства 

подано до Кабінету 

Міністрів України 

III. ПОКАРАННЯ ЗА КОРУПЦІЮ 

8. 1. Удосконалення 

законодавства щодо 

2) ужити заходів щодо прийняття 

нових правил здійснення 
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№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

виявлення, розслідування 

корупційних злочинів та 

конфіскації злочинних 

активів 

ефективного управління коштами та 

майном, на які накладено арешт у 

кримінальному провадженні: 

  а) надати пропозиції до 

Мінекономрозвитку до проекту 

Закону України про затвердження 

правил здійснення ефективного 

управління коштами та майном, на 

які накладено арешт у 

кримінальному провадженні 

серпень          

2015 р. 

ГСУ, 

ДПЗСЕ 

Пропозиції до 

Мінекономрозвитку 

надіслано 

  б) сприяти прийняттю Закону 

Верховною Радою України 

Після 

подання 

проекту 

Закону на 

розгляд в 

установленом

у порядку 

ГСУ, 

ДПЗСЕ 

Закон прийнято 

  в) подати пропозиції до 

Мінекономрозвитку до проекту 

плану заходів з реалізації Закону 

протягом 

місяця після 

прийняття 

Закону 

ГСУ, 

ДПЗСЕ 

пропозиції до 

Мінекономрозвитку 

подано 

  3) узяти участь у створенні 

Державного бюро розслідувань як 

органу, що здійснює заходи у сфері 

протидії корупції (крім тих, що 

належать до компетенції 

Національного антикорупційного 

бюро), у сфері протидії 
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№ 

з/п 
Найменування завдання Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

організованій злочинності та має 

право ведення досудових 

розслідувань злочинів у зазначених 

сферах, а також право досудового 

розслідування особливо тяжких 

злочинів та злочинів, вчинених 

працівниками органів 

правопорядку): 

  а) сприяти прийняттю Верховною 

Радою України Закону України “Про 

Державне бюро розслідувань” 

(реєстраційний номер 2114 від 12 

лютого 2015 р.) 

червень               

2015 р. 

ГСУ, 

ДПЗСЕ, 

ДКР, 

ДБЗПТЛ, 

УПНОН, 

УБК 

Закон прийнято 

  б) подати до Мін’юсту пропозиції до 

плану заходів з реалізації Закону 

України “Про Державне бюро 

розслідувань” та пропозиції щодо 

кандидатури до відповідної 

міжвідомчої робочої групи 

протягом 

місяця з дня 

набрання 

чинності 

Законом 

ГСУ, 

ДПЗСЕ, 

ДКР, 

ДБЗПТЛ, 

УПНОН, 

УБК 

пропозиції до 

Мін’юсту надано 

 

 

Начальник Головного штабу 

МВС України                                                                                                                                                     М.Г. Вербенський 
РДЖЕНО 
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