
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
 
 

НАКАЗ 
 
 

15.01.2016  м. Київ № 23  
 
 
Про забезпечення виконання Міністерством 

внутрішніх справ заходів Державної програми 

щодо реалізації засад державної антикорупційної  

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 

на 2015-2017 роки  у 2016 році  

 

 

З метою виконання в межах повноважень Міністерством внутрішніх 
справ заходів Державної програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на  
2015-2017 роки  у 2016 році (далі – Програма), а також запобігання проявам 
корупції в апараті МВС, закладах,  установах і підприємствах, що належать до 
сфери управління МВС, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
внутрішніх справ,  

   
НАКАЗУЮ: 
 

1. Визначити заступника Міністра внутрішніх справ України – керівника 

апарату Тахтая О.В. відповідальним у МВС за контроль та координацію 

здійснення передбачених Програмою заходів.  

2. Управлінню запобігання корупції та проведення люстрації МВС 

(Фодчук А.Б.) до 25 лютого 2016 року розробити та подати на розгляд 

керівництву МВС проект Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх 

справ України на 2016 рік. 

3. Керівникам структурних підрозділів апарату МВС до 01 лютого  

2016 року з урахуванням заходів, зазначених у Програмі, що належать до 

повноважень МВС, надати до Управління запобігання корупції та проведення 

люстрації пропозиції до проекту Антикорупційної програми МВС на  

2016 рік за формою, що додається. 

4. Керівникам закладів, установ та підприємств, що належать до сфери 

управління МВС, до 25 березня 2016 року розробити, погодити  з Управлінням 

запобігання корупції та проведення люстрації МВС та затвердити власні 

антикорупційні програми. 

5. Національній поліції України (Деканоідзе Х.), Адміністрації Державної 

прикордонної служби України (Назаренко В.О.), Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій (Чечоткін М.О.), Державній міграційній службі України 
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(Соколюк М.Ю.), Головному управлінню Національної гвардії України  

(Аллеров Ю.В.): 

1) до 25 січня 2016 року визначити з числа заступників керівника 

відповідного центрального органу виконавчої влади посадову особу, 

відповідальну за контроль та координацію здійснення передбачених 

Програмою заходів, і поінформувати Управління запобігання корупції та 

проведення люстрації МВС для доповіді керівництву Міністерства;  

2) до 15 лютого 2016 року надати до Управління запобігання корупції та 

проведення люстрації МВС пропозиції до проекту Антикорупційної програми 

МВС на 2016 рік за формою, що додається; 

3) до 25 лютого 2016 року розробити та подати на погодження до МВС 

проекти власних антикорупційних програм на 2016 рік; 

4) до 31 березня 2016 року забезпечити затвердження антикорупційних 

програм на державних підприємствах та в господарських товариствах (у яких 

державна частка перевищує 50 відсотків), які належать до сфери управління 

відповідного центрального органу виконавчої влади, згідно із Законом України 

“Про запобігання корупції” та призначення в них уповноважених осіб, 

відповідальних за реалізацію таких програм, про що поінформувати Управління 

запобігання корупції та проведення люстрації МВС для доповіді керівництву 

Міністерства. 
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
 
Міністр                                   А.Б. Аваков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


Додаток до наказу МВС  

від 15.01.2016 № 23 

Пропозиції 
___________________________________________ 

 (назва ЦОВВ (структурного підрозділу))  

 

до Антикорупційної програми МВС на 2016 рік 

 
І. Заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад  

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (далі – Програма) 

 
Найменування заходу 

(із зазначенням номеру 

розділу та номеру 

завдання) Програми, до 

якого надається  

пропозиція  

Зміст 

запропонованого 

заходу  

Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання  

Джерела 

фінансування  

1.      

 

ІІ. Заходи із запобігання корупції відповідно до повноважень ЦОВВ (структурного підрозділу)  

 

 

 

 

 

ІІІ. Заходи з виявлення та усунення корупціогенних ризиків у діяльності ЦОВВ (структурного підрозділу) 
 

 

Зміст запропонованого 

заходу  

Строк виконання Відповідальний за 

виконання  

Індикатор 

виконання  

Джерела 

фінансування  

1.     

Зміст запропонованого 

заходу  

Строк виконання Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання  

Джерела 

фінансування  

1.     


