Інформація про стан виконання у І кварталі 2019 року
заходів із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчальних заходів та заходів з поширення інформації
щодо програм антикорупційного спрямування
( додаток 2 до Антикорупційної програми МВС на 2019 рік)
Найменування
завдання

1

1. Здійснення
організаційних заходів
щодо запобігання і
протидії корупції

Зміст заходу

Строк
виконання

Відповіда
Індикатор
Стан виконання
льний за
виконання
виконанн (очікуваний
я
результат)
2
3
4
5
6
І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
нормативно-правове регулювання відносин
1) розроблення,
Лютий
УЗКПЛ
Видано наказ Виконано.
затвердження та
2019 року
Структурні МВС про
Видано наказ МВС від 22.02.2019
надсилання на
підрозділи затвердження № 121 «Про затвердження
погодження до
апарату
Антикорупцій Антикорупційної програми
Агентства
МВС
ної програми
Міністерства внутрішніх справ на
Антикорупційної
ГУ НГУ
МВС,
2019 рік».
програми МВС
НПУ
надіслано
АДПС
лист до
ДМС
Агентства
ДСНС
2) погодження проектів Лютий
УЗКПЛ
Погоджено
Виконано.
антикорупційних
2019 року
ГУ НГУ
програму
Проекти антикорупційних
програм Національної
НПУ
програм Національної гвардії
гвардії України,
АДПС
України, Національної поліції,
центральних органів
ДМС
Державної служби з надзвичайних
виконавчої влади
ДСНС
ситуацій, Державної міграційної
діяльність яких
УВНГУ
служби, Державної прикордонної
спрямовується та
УВНП
служби погоджено
координується
УВДМС

2

1

2

3

Кабінетом Міністрів
України через Міністра
внутрішніх справ
3) проведення засідань
комісії з оцінки
корупційних ризиків та
моніторингу виконання
антикорупційної
програми МВС з метою:

4

5

6

УВДСНС
УЗДПС

4) підготовки
Антикорупційної
програми МВС;

Січень
2019 року
Лютий
2019 року

УЗКПЛ
Секретар
комісії

Підписано
протокол
засідання
комісії

5) здійснення
щоквартального аналізу
виконання
Антикорупційної
програми МВС
6) надання закладам,
установам та
підприємствам, що
належать до сфери
управління МВС,
методичної допомоги в
розробленні власних
антикорупційних
програм

Не пізніше
12 квітня,
12 липня,
12 жовтня
2019 року
Лютийберезень
2019 року

УЗКПЛ
Секретар
комісії

Підписано
протокол
засідання
комісії

УЗКПЛ

Надано
методичну
допомогу

Виконано.
Проведено засідання комісії з
оцінки корупційних ризиків
15.01.2019, 14.02.2019,
за результатами яких підписано
протоколи.

Виконано.
З 07.02 по 08.02 проведено
семінар-нараду, під час якої
надано методичну допомогу
закладам, установам та
підприємствам, що належать до
сфери управління МВС, в
розробленні власних
антикорупційних програм.
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Погоджено
проекти
антикорупцій
них програм

7) погодження проектів
антикорупційних
програм закладів,
установ та підприємств,
що належать до сфери
управління МВС
8) актуалізація
інформації про осіб,
визначених у
структурних
підрозділах апарату
МВС, ГСЦ та РСЦ,
відповідальними за
взаємодію з УЗКПЛ
9) проведення перевірок
з організації роботи із
запобігання і протидії
корупції в суб’єктах
системи МВС:
Донецький юридичний
інститут МВС

До
15 березня
2019 року

УЗКПЛ

Червень,
грудень
2019 року

Структурні Актуалізовано
підрозділи інформацію
МВС
про осіб
ГСЦ
РСЦ

Квітень
2019 року

УЗКПЛ
ДПООНД

ДУ «ТМО МВС

Квітень

УЗКПЛ

Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено

6

Підготовлено проект методичних
рекомендацій з організації роботи
уповноважених осіб закладів,
установ та підприємств, що
належать до сфери управління
МВС.
У стадії виконання.
Опрацьовано та погоджено 80 %
антикорупційних прогарам
закладів, установ та підприємств,
що належать до сфери управління
МВС
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України по Донецькій
області»

2019 року

УОЗР

Львівський державний
університет внутрішніх
справ

Травень
2019 року

УЗКПЛ
ДПООНД

ДУ «ТМО МВС
України по Львівській
області»

Травень
2019 року

УЗКПЛ
УОЗР

Одеський державний
університет внутрішніх
справ

Червень
2019 року

УЗКПЛ
ДПООНД

ДУ «ТМО МВС
України по Одеській
області»

Червень
2019 року

УЗКПЛ
УОЗР

ДУ «ТМО МВС
України по Київській
області»

Липень
2019 року

УЗКПЛ
УОЗР

Дошкільний
навчальний заклад
№ 2/124 МВС

Липень
2019 року

УЗКПЛ
ДДМР

Медичний
реабілітаційний центр
«Пуща Водиця»

Серпень
2019 року

УЗКПЛ
УОЗР

Дошкільний

Серпень

УЗКПЛ

5
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
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2. Нормативно-правове

2

3

4

5

навчальний заклад
№ 1/185 МВС

2019 року

ДДМР

довідку з
висновками та
пропозиціями

Державний науководослідний інститут
МВС України

Вересень
2019 року

УЗКПЛ
ДПООНД

Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями

Державна установа
«Центр психіатричної
допомоги та
професійного
психофізіологічного
відбору МВС України
Луганський державний
університет внутрішніх
справ імені
Е. О. Дідоренка
ДУ «ТМО МВС
України по Луганській
області»

Вересень
2019 року

УЗКПЛ
УОЗР

Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями

Жовтень
2019 року

УЗКПЛ
ДПООНД

Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями

Жовтень
2019 року

УЗКПЛ
УОЗР

Дніпропетровський
державний університет
внутрішніх справ

Листопад
2019 року

УЗКПЛ
ДПООНД

ДУ «ТМО МВС
України по
Дніпропетровській
області»
1) визначення порядку

Листопад
2019 року

УЗКПЛ
УОЗР

Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями
Підготовлено
довідку з
висновками та
пропозиціями

До 31

УЗКПЛ

Видано наказ

Виконано.
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регулювання відносин

взаємодії УЗКПЛ МВС
з іншими структурними
підрозділами апарату
МВС з метою обліку
суб’єктів декларування,
у яких виник обов’язок
подати декларації
особи, уповноваженої
на виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування

березня
2019 року

ДПООНД
ДЮЗ

МВС

Видано наказ МВС від 13.02.2019
№ 105 « Про організацію
перевірки в апараті МВС факту
подання суб’єктами декларування
декларацій відповідно до Закону
України «Про запобігання
корупції».

2) участь у проведенні
експертизи проектів
нормативно-правових
актів та організаційнорозпорядчих
документів, які
готуються апаратом
МВС, підконтрольними
Міністрові державними
органами/
формуваннями, з метою
виявлення в них норм
та положень, що
сприяють або можуть
сприяти вчиненню
корупційних або
пов’язаних з корупцією
правопорушень, та

Протягом
10 днів з
часу
надходженн
я проекту на
опрацюванн
я до УЗКПЛ

УЗКПЛ
УВНГУ
УВНП
УВДМС
УВДСНС
УЗДПС

Підготовлено
висновок за
результатами
експертизи

Постійно виконується.
Взято участь у проведенні
антикорупційної експертизи
проекту Інструкції з організації
внутрішнього контролю в системі
Міністерства внутрішніх справ
України.
Крім того, протягом звітного
періоду УЗКПЛ опрацьовано
247 проектів наказів МВС з
кадрових питань.
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надання рекомендації
стосовно їх усунення

3. Забезпечення
ефективного
функціонування
уповноважених
підрозділів (осіб) з
питань запобігання та
виявлення корупції у
системі МВС

3) внесення змін до
розробленого проекту
Інструкції з
електронного
документообігу МВС

Листопад
2019 р.

УДСД
ДІ
ДЮЗ

1) актуалізація
інформації про
керівників
уповноважених
підрозділів (осіб) з
питань запобігання та
виявлення корупції ГУ
НГУ, органів влади,
підконтрольних
Міністру, ГСЦ, РСЦ,
закладів, установ та
підприємств, що
належать до сфери
управління МВС

Щомісяця,
не пізніше
05 числа
місяця,
наступного
за звітним
періодом

УЗКПЛ
ГУ НГУ
НПУ
АДПС
ДМС
ДСНС
ГСЦ
РСЦ
Заклади,
установи,
підприємст
ва, що
належать
до сфери

Наказом
Міністра
затверджено
Інструкцію з
електронного
документообі
гу МВС.
Нормативно
врегульовано
запровадженн
я системи
електронного
документообі
гу
Узагальнено
Постійно виконується.
інформацію
про
керівників
уповноважени
х підрозділів
(осіб)
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2) проведення нарадсемінарів з керівниками
уповноважених
підрозділів (особами) з
питань запобігання та
виявлення корупції
підконтрольних
Міністрові державних
органів/формувань
3) проведення нарадсемінарів з керівниками
уповноважених
підрозділів (особами) з
питань запобігання та
виявлення корупції
територіальних органів
МВС
4) проведення на базі
ХНУВС нарадисемінару з керівниками
уповноважених
підрозділів (особами) з
питань запобігання та
виявлення корупції
закладів, установ та
підприємств, що
належать до сфери
управління МВС, із

3

4

5

6

управління
МВС
УЗКПЛ
УВНГУ
УВНП
УВДМС
УВДСНС
УЗДПС

Підписано
протокол
проведеної
наради

Постійно виконується.
01.03.2019 проведена нарада з
керівниками підрозділів з питань
запобігання та виявлення корупції
підконтрольних Міністрові
державних органів/формувань, за
результатами якої підписано
протокол.

Березень
2019 року
Жовтень
2019 року

УЗКПЛ
ГСЦ
РСЦ

Підписано
протокол
проведеної
наради

Лютий
2019 року

УЗКПЛ
ХНУВС
УОЗР
ДДМР
ДПООНД
КМЄС (за
згодою)

Підготовлено
доповідну
записку
державному
секретарю
МВС за
результатами
проведеного
заходу

Виконано.
21.03.2019 проведено нараду з
керівниками уповноважених
підрозділів (особами) з питань
запобігання та виявлення корупції
територіальних органів МВС, за
результатами якої підписано
протокол.
Виконано.
07.02 по 08.02 проведено семінарнарада з організації роботи із
запобігання корупції у закладах,
установах, та на підприємствах,
що належать до сфери управління
МВС на базі ХНУВС. У
зазначеному семінарі-нараді взяли
участь 66 осіб. За результатами
підготовлено доповідну записку
державному секретарю МВС від

Лютий
2019 року
Квітень
2019 року
Липень
2019 року
Жовтень
2019 року
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залученням КМЄС в
21.02.2019 № 5401.
Україні
ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції,
навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
1) з метою дотримання
1. Удосконалення
Перед
ДПООНД
Проект наказу Постійно виконується.
вимог
фінансового
системи кадрового
призначення ДДМР
завізовано
контролю візування
менеджменту,
м/звільнення УЗКПЛ
керівником або
мінімізація
м
УОЗР
посадовою особою
УВНГУ
корупційних ризиків
працівника
уповноваженого
УВНП
при прийнятті кадрових
підрозділу з питань
УВДМС
рішень
запобігання та
УВДСНС
виявлення корупції
УЗДПС
МВС проектів наказів з
ГСЦ
кадрових питань
РСЦ
(особового складу), які
стосуються призначення
або звільнення з посад
працівників – суб’єктів,
на які поширюється дія
Закону України «Про
запобігання корупції»,
апарату МВС,
територіальних
підрозділів,
підконтрольних
Міністрові державних
органів/формувань та
закладів, установ і
підприємств, що
належать до сфери
управління МВС
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2) організація перевірок
достовірності
відомостей про
застосування заборон,
передбачених Законом
України «Про
очищення влади», в
апараті МВС,
територіальних органах,
закладах, установах та
на підприємствах, що
належать до сфери
управління МВС, а
також за дорученням
Міністра внутрішніх
справ організація
проведення таких
перевірок у
Національній гвардії
України та центральних
органах виконавчої
влади, діяльність яких
спрямовується та
координується
Кабінетом Міністрів
України через Міністра
внутрішніх справ
3) організація в межах
повноважень
проведення спеціальних
перевірок стосовно
осіб, які претендують
на зайняття посад, які

У
встановлені
законодавств
ом строки

УЗКПЛ
ДПООНД
ДДМР
ДІ
УОЗР
УВНГУ
УВНП
УВДМС
УВДСНС
УЗДПС
ГСЦ
РСЦ

Підписано
довідку про
результати
перевірки

Постійно виконується.
Відносно 1975 осіб проведено
перевірку стосовно застосування
заборон, передбачених Законом
України «Про очищення влади»,
на підставі критеріїв, визначених
пп. 9, 10, 11 частини 2 статті 3
даного Закону.
Стосовно
117 працівників апарату МВС,
закладів, установ та підприємств,
що належать до сфери управління
МВС, розпочато перевірки,
передбачені Законом України
«Про очищення влади»,
завершено 1 перевірок.

У
встановлені
законодавств
ом строки

УЗКПЛ
ДПООНД
ДДМР
ДІ
УОЗР

Підписано
довідку про
результати
спеціальної
перевірки

Постійно виконується.
У звітному періоді стосовно 3 осіб
завершені спеціальні перевірки на
зайняття вакантних посад в
апараті МВС, керівників закладів,
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1

2. Навчання та заходи з
поширення інформації
щодо програм
антикорупційного
спрямування

2
передбачають зайняття
відповідального або
особливо
відповідального
становища, та посад з
підвищеним
корупційним ризиком в
апараті МВС,
територіальних органах,
закладах, установах та
на підприємствах, що
належать до сфери
управління МВС, а
також за дорученням
Міністра внутрішніх
справ організація
проведення таких
перевірок в
Національній гвардії
України та органах,
підконтрольних
Міністру внутрішніх
справ
1) проведення
обов’язкового
інструктажу
працівником
уповноваженого
підрозділу (особою) з
питань запобігання та
виявлення корупції
щодо основних

3

Протягом
двох
робочих днів
після
призначення
на посаду

4

5

6

УВНГУ
УВНП
УВДМС
УВДСНС
УЗДПС
ГСЦ
РСЦ

установ і підприємств, що
належать до сфери управління
МВС, які розпочаті в 2018 році.
Наразі проводяться спеціальні
перевірки щодо 3 осіб.

УЗКПЛ
Ознайомлено
ДПООНД
під підпис
УОЗР
працівника
ДДМР
Структурні
підрозділи
апарату
МВС
ГСЦ

Постійно виконується.
Проведено 25 інструктажів щодо
основних положень
антикорупційного законодавства
(обмежень, заборон), а також
правил етичної поведінки для
новопризначених працівників –
суб’єктів, на які поширюється дія
Закону України «Про запобігання
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1

2
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон), а
також правил етичної
поведінки для
новопризначених
працівників – суб’єктів,
на які поширюється дія
Закону України «Про
запобігання корупції»,
апарату МВС,
територіальних органів,
закладів, установ і
підприємств, що
належать до сфери
управління МВС
2) проведення навчання
працівників апарату
МВС – суб’єктів
декларування щодо
заповнення декларації
особи, уповноваженої
на виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування,
за 2018 рік
3) проведення навчання
працівників ГСЦ та

3

4

5

РСЦ
Заклади,
установи
та
підприємст
ва, що
належать
до сфери
управління
МВС

6

корупції».

Лютий
2019 року
(за окремим
графіком)

УЗКПЛ
Структурні
підрозділи
апарату
МВС
АДПС

Охоплено
роз’ясненням
не менше ніж
75%
працівників
апарату МВС

Березень
2019 року

УЗКПЛ
ГСЦ, РСЦ

Охоплено
роз’ясненням

Виконано.
З 29 по 31 січня 2019 року
проведено навчання щодо
заповнення декларації особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування,
за 2018 рік, яким охоплено
552 працівника апарату МВС –
суб’єктів декларування із 820
(67 %).
Виконано.
28 січня 2019 року проведено
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1

2

3

РСЦ МВС – суб’єктів
декларування щодо
заповнення декларації
особи, уповноваженої
на виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування,
за 2018 рік
4) організація та
проведення на базі
Національної академії
внутрішніх справ
навчання щодо
основних положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон), а
також правил етичної
поведінки для
працівників – суб’єктів,
на які поширюється дія
Закону України «Про
запобігання корупції»,
територіальних органів
МВС
5) організація та
проведення щорічного
інструктажу щодо
основних положень
антикорупційного

(за окремим
графіком)

4

5

6

не менше ніж
75%
працівників
ГСЦ та РСЦ

навчання щодо заповнення
декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування,
за 2018 рік, яким охоплено
87 працівників ГСЦ – суб’єктів
декларування.
Виконано.
21 – 22 березня 2019 року
проведено на базі Національної
академії внутрішніх справ
навчання щодо основних
положень антикорупційного
законодавства (обмежень,
заборон), а також правил етичної
поведінки, яким охоплено 103
працівника – суб’єкта, на яких
поширюється дія Закону України
«Про запобігання корупції»,
територіальних органів МВС.

Березень
2019 року

УЗКПЛ
ГСЦ
РСЦ
НАВС
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)

Охоплено
навчанням
згідно з
державним
замовленням

Квітень
2019 року

УЗКПЛ –
проведенн
я навчання
ДПООНД
–

Охоплено
навчанням не
менше 75%
працівників
(спеціалістів)
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1

2
законодавства
(обмежень, заборон), а
також правил етичної
поведінки для
працівників – суб’єктів,
на яких поширюється
дія Закону України
«Про запобігання
корупції», для
спеціалістів
апарату МВС
6) організація та
проведення із
залученням
Національної академії
внутрішніх справ
навчання щодо
основних положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон), а
також правил етичної
поведінки для керівних
працівників апарату
МВС
7) організація та
проведення на базі
НАВС навчання щодо
основних положень
антикорупційного

3

4

5

розроблен апарату
ня та
затверджен
ня графіка
навчання
Структурні
підрозділи
апарату
МВС

Квітень
2019 року

УЗКПЛ
НАВС
Структурні
підрозділи
апарату
МВС
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)

Охоплено
навчанням не
менше 60%
працівників
(керівних
працівників)
апарату МВС

Травень
2019 року

УЗКПЛ
ДПООНД
ДДМР
ДІ
УОЗР

Охоплено
навчанням
згідно з
державним
замовленням

6
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1

2

3

законодавства
(обмежень, заборон), а
також правил етичної
поведінки для
працівників – суб’єктів,
на яких поширюється
дія Закону України
«Про запобігання
корупції», закладів,
установ і підприємств,
що належать до сфери
управління МВС

8) організація та
проведення на базі
Національної академії
внутрішніх справ
підвищення кваліфікації
(спеціалізації) для
різних категорій
працівників
Національної гвардії
України, центральних
органів виконавчої
влади, діяльність яких
координується та

4

5

НАВС
Заклади,
установи і
підприємст
ва, що
належать
до сфери
управління
МВС
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)

Вересень
2019 року

УЗКПЛ
НПУ
ГУ НГУ
ДСНС
ДМС
АДПС
НАВС
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)

Охоплено
навчанням
згідно з
державним
замовленням

6

16

1

2

3

4

5

6

спрямовується
Кабінетом Міністрів
України через Міністра
внутрішніх справ, з
питань запобігання
корупції
9) організація та
Листопад
УЗКПЛ
Охоплено
проведення на базі
2019 року
НПУ
навчанням
Національної академії
ГУ НГУ
згідно з
внутрішніх справ
ДСНС
державним
підвищення кваліфікації
ДМС
замовленням
(спеціалізації) для
АДПС
різних категорій
НАВС
працівників закладів,
КМЄС (за
установ, підприємств,
згодою),
організацій, що
інші
належать до сфери
міжнародні
управління
організації
Національної гвардії
(за згодою)
України, центральних
органів виконавчої
влади, діяльність яких
координується та
спрямовується
Кабінетом Міністрів
України через Міністра
внутрішніх справ, з
питань запобігання
корупції
ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
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1

2

1. Забезпечення
виконання вимог
антикорупційного
законодавства в частині
фінансового контролю

1) підготовка проекту
доручення керівництва
МВС керівникам
територіальних органів,
закладів, установ та
підприємств, що
належать до сфери
управління МВС, а
також у Національній
гвардії України та
органам влади,
підконтрольним
Міністрові внутрішніх
справ, щодо
забезпечення подання
працівниками –
суб’єктами
декларування
декларації особи,
уповноваженої на
виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування, за
2018 рік у строки,
установлені законом
2) перевірка фактів
своєчасності подання
декларацій суб’єктами
декларування:
апарату МВС

3

4

5

Лютий
2019 року

УЗКПЛ

Видано
доручення

До 12 квітня

УЗКПЛ

УЗКПЛ

6

Виконано.
Видано доручення Міністра від
08.02.2019 № 1743/01/18-2019.
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1

2

3

4

2019 року
включно

територіальних органів
(ГСЦ та РСЦ)

До 12 квітня
2019 року
включно

УЗКПЛ
ГСЦ
РСЦ

5
перевірено
факт подання
декларацій
шляхом
пошуку та
перегляду
інформації в
публічній
частині
Єдиного
державного
реєстру
декларацій
осіб,
уповноважени
х на
виконання
функцій
держави або
місцевого
самоврядуван
ня, на
офіційному
веб-сайті
Агентства
ГСЦ подано
до УЗКПЛ
інформацію
про
результати

6
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1

2

3

закладів, установ та
підприємств, що
належать до сфери
управління МВС

До 12 квітня
2019 року
включно

Національної гвардії
України та органів
влади, підконтрольних
Міністрові внутрішніх
справ

До 12 квітня
2019 року
включно

4
перевірки
ГСЦ та РСЦ
УЗКПЛ
Закладами,
Керівники установами та
закладів,
підприємства
установ та ми, що
підприємст належать до
в, що
сфери
належать
управління
до сфери
МВС, подано
управління до УЗКПЛ
МВС
інформацію
про
результати
перевірки
УЗКПЛ
Національно
ГУ НГУ
ю гвардією
НПУ
України та
ДСДС
органами
ДМС
влади,
АДПС
підконтрольн
ими
Міністрові
внутрішніх
справ, подано
до УЗКПЛ
інформацію
про
результати
перевірки

5

6
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1

2
3) повідомлення
Агентства про
неподання чи
несвоєчасне подання (у
разі виявлення такого
факту) декларацій
суб’єктами
декларування:
апарату МВС

територіальних органів
(ГСЦ та РСЦ)

3

Упродовж
УЗКПЛ
трьох
робочих днів
з дня
виявлення
такого факту

Упродовж
ГСЦ
трьох
РСЦ
робочих днів
з дня
виявлення
такого факту

4

5

УЗКПЛ
повідомлено
Агентство у
встановленом
у порядку та
за
встановленою
формою
Керівником
ГСЦ та
відповідного
РСЦ
підписано
лист до
Агентства з
інформацією
про наявні
факти
порушень.
ГСЦ/РСЦ
повідомлено
Агентство за

6
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1

2

закладів, установ та
підприємств, що
належать до сфери
управління МВС

Національної гвардії

3

4

встановленою
формою
електронною
поштою та
поінформован
о УЗКПЛ
Упродовж
Керівники Керівником
трьох
закладів,
закладу,
робочих днів установ та установи та
з дня
підприємст підприємства
виявлення
в, що
підписано
такого факту належать
лист до
до сфери
Агентства з
управління інформацією
МВС
про наявні
факти.
Закладом,
установою та
підприємство
м
повідомлено
про це
Агентство за
встановленою
формою
електронною
поштою та
поінформован
о УЗКПЛ
Упродовж
ГУ НГУ,
Керівництвом

5

6
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1

2
України та органів
влади, підконтрольних
Міністрові внутрішніх
справ

3
трьох
робочих днів
з дня
виявлення
такого факту

4
АДПС,
НПУ,
ДСНС,
ДМС

5
Національної
гвардії
України,
органу влади,
підконтрольн
ого
Міністрові
внутрішніх
справ,підписа
но лист до
Агентства з
інформацією
про наявні
факти.
Національно
ю гвардію
України,
органом
влади,
підконтрольн
им Міністрові
внутрішніх
справ,
повідомлено
про це
Агентство за
встановленою
формою
електронною
поштою та

6
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1

2

3

4

5
поінформован
о УЗКПЛ

4) підготовлено
узагальнену інформацію
для керівництва МВС за
результатами
деклараційної кампанії:
в апараті МВС,
До 19 квітня
територіальних органах, 2019 року
закладах, установах та
включно
підприємствах, що
належать до сфери
управління МВС

в Національної гвардії
України та органах
влади, підконтрольних
Міністрові внутрішніх
справ

До 19 квітня
2019 року
включно

5) розроблення
буклетів для
працівників системи
МВС щодо проведення
деклараційної кампанії

Грудень
2019 року

УЗКПЛ
ГСЦ
РСЦ
Керівники
закладів,
установ та
підприємст
в, що
належать
до сфери
управління
МВС
УЗКПЛ
ГУ НГУ,
АДПС,
НПУ,
ДСНС,
ДМС
УЗКПЛ
КМЄС (за
згодою)

Доповідна
записка
державному
секретарю про
підсумки
деклараційної
кампанії

Доповідна
записка
Міністру про
підсумки
деклараційної
кампанії
Розроблено
буклети

6

24

1

2. Здійснення заходів
контролю щодо
дотримання
посадовими особами
апарату МВС,
керівниками
територіальних органів
з надання сервісних
послуг МВС,
керівниками закладів,
установ та підприємств,
що належать до сфери
управління МВС,
обмежень та вимог
запобігання конфлікту
інтересів у зв’язку з
наявністю підприємств
чи корпоративних прав.

3. Здійснення заходів
контролю щодо

2

3

у 2020 році
1) підготовка доручення Липень
щодо проведення аналізу 2019 року
інформації з наявністю у
посадових осіб в
територіальних органах,
закладах, установах та
підприємствах, що
належать до сфери
управління МВС
корпоративних прав

4

5

УЗКПЛ

Підписано
Міністром
доручення

2) проведення аналізу
інформації щодо
наявності підприємств
чи корпоративних прав

Липень серпень
2019 року

УЗКПЛ

Проведено
аналіз
інформації

3) узагальнення
інформації щодо
наявності підприємств
чи корпоративних прав,
підготовка пропозицій

Вересень
2019 року

УЗКПЛ

Підготовлено
узагальнену
інформацію

1) підготовка доручення Квітень
2019 року
щодо надання

УЗКПЛ

Підписано
Міністром

6
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1
дотримання
посадовими особами
апарату МВС,
територіальних органів
з надання сервісних
послуг МВС, закладів,
установ та підприємств,
що належать до сфери
управління МВС
обмежень та вимог
запобігання конфлікту
інтересів у зв’язку з
спільною роботою
близьких осіб

4. Проведення
інформаційнороз’яснювальних
заходів, пов’язаних із
додержанням вимог
щодо запобігання та
врегулювання
конфлікту інтересів

2

3

4

інформації про
близьких осіб, що
працюють (проходять
службу) в МВС

5
доручення

2) узагальнення та
аналіз інформації про
близьких осіб, що
працюють (проходять
службу) в МВС,
підготовка пропозицій
керівництву МВС
1) розроблення та
виготовлення буклетів
«Запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів» для
працівників системи
МВС

Липень
2019 року

УЗКПЛ

Підготовлено
пропозиції
керівництву
МВС

Вересень
2019

УЗКПЛ
КМЄС (за
згодою)

Розроблено
буклети

2) підготовка та

Щокварталу,

УЗКПЛ

Розміщено

Постійно виконується.

6
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розміщення на
не пізніше
ДК
інформацію
На офіційному веб-сайті МВС у
офіційному веб-сайті
10 числа
на офіційному рубриці «Запобігання корупції»
МВС у рубриці
місяця, що
веб-сайті
оприлюднено інформаційний
«Запобігання корупції» настає за
МВС
бюлетень щодо аналізу інформації
інформаційного
звітним
про складені Національним
бюлетеню щодо аналізу періодом
агентством з питань запобігання
інформації про складені
корупції протоколи про
Національним
адміністративні правопорушення
агентством з питань
та надіслані приписи щодо ознак
запобігання корупції
порушень вимог, пов’язаних із
протоколи про
запобіганням та врегулюванням
адміністративні
конфлікту інтересів
правопорушення та
надіслані приписи щодо
ознак порушень вимог,
пов’язаних із
запобіганням та
врегулюванням
конфлікту інтересів.
ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,
розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту
Постійно виконується
1. Здійснення контролю 1) перевірка
Згідно з
УЗКПЛ
Проведення
за проведенням
документації стосовно
планом
ДДМР
перевірок та
Відповідно до підпункту 4 пункту
публічних закупівель з проведення процедур
закупівель
ДВА
візування
1 розділу ІІІ Положення про
метою мінімізації
публічних закупівель,
на 2019 року ДЮЗ
документів
Департамент внутрішнього аудиту
корупційних ризиків
які проводяться в
Міністерства внутрішніх справ,
апараті МВС, щодо
затвердженого наказом МВС від
дотримання
11.06.2018 № 492, здійснюється
антикорупційного
постійний аналіз та оцінка ризиків
законодавства, а також
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1

2
за дорученням Міністра
у закладах, установах та
підприємствах, що
належать до сфери
управління МВС,
в Національній гвардії
та центральних органах
виконавчої влади,
діяльність яких
спрямовується та
координується
Кабінетом Міністрів
України через Міністра
внутрішніх справ

3

4

5

6

при
організації
публічних
закупівель
та
проводиться
моніторинг інформації стосовно
можливих фінансових порушень в
системі
МВС.
Моніторинг
публічних закупівель проводиться
на підставі документів, що
розміщені в системі електронних
закупівель ProZorro, документів,
що надані замовниками на
виконання
листа
МВС
від
03.03.2017
№ 3111/05/17/2017, інформації,
отриманої із зовнішніх джерел, та
включає перевірку дотримання
замовниками
норм
чинного
законодавства при здійсненні
закупівель за бюджетні кошти, а
також спрямований на оцінку
результатів
здійснення
внутрішнього
контролю
керівниками закладів, установ та
підприємств системи МВС.
За результатами моніторингу
публічних закупівель надаються
рекомендації
щодо
усунення
порушень законодавства, відміни
торгів або зменшення ціни
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закупівлі тощо.
2) здійснення
організаційних заходів
використання системи
електронних закупівель
ProZorro при проведенні
процедури державних
закупівель в апараті
МВС

Протягом
ДДМР
року, під час
проведення
закупівельни
х процедур

Публікації в
системі
електронних
закупівель
системи
ProZorro

3) відповідно до вимог
законодавства у сфері
публічних закупівель
здійснення
оприлюднення звітів
про укладені договори
та звітів про їх
виконання закладами,
установами,
підприємствами, що
належать до сфери
управління МВС,
Національною гвардією,

Згідно з
планами
закупівель
на 2019 року

Розміщено
інформаційне
повідомлення
на веб-сайті

Замовник
закупівель
згідно із
Законом
України
«Про
публічні
закупівлі»

Постійно виконується.
У І кварталі п.р. на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань
закупівель в системі електронних
закупівель системи ProZorro
опубліковано три позиції річного
плану закупівель МВС (додатку
до нього) про придбання товарів і
послуг, очікувана вартість яких
менша за вартість, що визначена
статтею 2 Закону України «Про
публічні закупівлі», для
застосування закупівельних
процедур.
У стадії виконання
У І кварталі п.р. МВС, як
замовник закупівель, не укладало
договори, оприлюднення
інформації про які передбачено
статтею 10 Закону України «Про
публічні закупівлі».
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1

2

3

центральними органами
виконавчої влади,
діяльність яких
спрямовується та
координується
Кабінетом Міністрів
України через Міністра
внутрішніх справ
2. Посилення
1) організація
У строки,
ефективності
виконання завдань і
визначені
управління
заходів, на виконання
Планом
фінансовими ресурсами Стратегії модернізації
системи
бухгалтерського обліку
та фінансової звітності в
державному секторі на
період до 2025 року,
схваленої
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 20 червня
2018 року № 437-року

4

ДФОП
Виконано
ДПООНД
заходи
ДДМР
ГСЦ
ДФППМО
М
Заклади,
установи,
підприємст
ва, що
належать
до сфери
управління
МВС
НПУ
АДПС
ДМС
ДСНС
ГУ НГУ

5

6

У стадії виконання
Видано наказ МВС від 24.01.2019
№
43
«Про
затвердження
Інструкції
щодо
порядку
формування коду платежу для
оплати послуг», зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
13.02.2019 за № 161/33132.
Проведено
три
засідання
Методологічної
ради
з
бухгалтерського обліку у МВС
(протоколи № 1 від 24.01.2019, №
2 від 15.02.2019, № 3 від
29.03.2019). Протоколи рішень
Методологічної ради надіслані до
підвідомчих
установ
МВС,
юридичних осіб для застосування
в їх практичній діяльності (листи
МВС від 25.01.2019
№ 1005/05/15-2019, від 15.02.2019
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№ 2099/05/15-2019, від 29.03.2019
№ 4288/05/15-20192).
На виконання доручення Міністра
внутрішніх
справ
України
Авакова А. Б. від 27.02.2019 №
2679/01/15-2019
проведено
дослідну
експлуатацію
комп’ютерних
програм:
«Програмне забезпечення ведення
бухгалтерського
обліку
та
звітності»,
«Інформаційноаналітична
система
«МІА.
Показники виконання державного
бюджету»,
«Електронна
інвентаризація
«МІА».
За
результатами центральні органи
виконавчої влади (далі – ЦОВВ),
діяльність яких спрямовує та
координує Міністр внутрішніх
справ та Національна гвардія
України, повинні вжити заходів
щодо
їх
впровадження
в
експлуатацію з 01.01.2019 року.
На сьогодні ЦОВВ листами
(ДСНС від 14.03.2019 № 033888/205; АДПС від 29.03.2019 №
0.113178; ДМС від 27.03.2019
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1
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3. Забезпечення
прозорості виконання
бюджетних програм

1) забезпечення
розміщення на
офіційному веб-сайті
МВС інформації про
використання коштів
державного бюджету на
виконання бюджетних
програм, виконавцем
яких є МВС

У строки,
ДК
визначені
ДФОП
законодавств
ом

4. Удосконалення
системи внутрішнього
аудиту

1) проведення
семінарів, навчань,
консультацій,
конференцій, брифінгів,
засідань за круглим
столом (у тому числі
шляхом проведення
селекторних нарад та
відеоконференцій),
реалізація пілотних

Щокварталу
протягом
2019 року

ДВА
ДФОП
УЗКПЛ
НАВС

5

6

№5.3-237/5-19; НПУ від
01.04.2019 № 1172/29/3/01-2019)
поінформували, що здійснення
завдань та заходів відповідно до
Плану заходів МВС щодо
модернізації системи
бухгалтерського обліку на період
до 2025 року, затвердженого
наказом МВС від 22.08.2018 №
699, триває.
Оновлено
Постійно виконується
інформацію
Відповідно до п. 2.3 наказу
Міністерства фінансів України
№ 1098 «Про паспорти
бюджетних програм», звіти про
виконання паспортів бюджетних
програм за 2018 рік оприлюднено
на офіційному веб-сайті МВС
протягом трьох робочих днів
після подання зведеної річної
бюджетної звітності.
Оприлюднено Постійно виконується
інформацію за Департаментом внутрішнього
аудиту МВС організовано та
рішенням
організаторів проведено виїзний семінар з 31
січня по 01 лютого 2019 року на
заходів
базі Медичного реабілітаційного
центру МВС України «Миргород»
з питань функціонування
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2
проектів з питань
внутрішнього
контролю, у тому числі
фінансового
управління,
внутрішнього аудиту та
запобігання корупції у
сфері
фінансів та
використання ресурсів
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державного внутрішнього
фінансового контролю в системі
Міністерства внутрішніх справ
України. На захід запрошені
представники підрозділів
внутрішнього аудиту НПУ, НГУ,
АДПС, ДСНС, ДМС. На семінарі
обговорювались наступні
питання: підсумки та перспективи
роботи підрозділів внутрішнього
аудиту системи МВС, останні
зміни до нормативно-правових
актів з внутрішнього аудиту та
удосконалення внутрішніх
документів з питань внутрішнього
аудиту, міжнародний досвід у
сфері державного внутрішнього
фінансового контролю,
планування діяльності з
внутрішнього аудиту, моніторинг
публічних закупівель в системі
МВС, поведінка внутрішнього
аудитора у випадку виявлення
фактів шахрайства та корупції
тощо.
Також, протягом січня - березня
поточного року у департаменті
проведено 5 нарад з особовим
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2) висвітлення на
офіційному веб-сайті
МВС діяльності із
внутрішнього аудиту
МВС за результатами
внутрішніх аудитів та
контрольних заходів (за
рішенням керівництва
МВС)

3

Протягом
ДК
двох
ДВА
робочих днів
після
прийняття
рішення

4

5

6

складом.
На
цих
нарадах
керівники аудиторських груп в
обов’язковому
порядку
доповідали
про
результати
проведених
аудиторських
досліджень,
обговорювалися
проблемні питання, що виникали
під час роботи та шляхи їх
вирішення,
неодноразово
наголошувалося на дотриманні
вимог Закону України «Про
запобігання
корупції»
та
дотримання встановлених правил
поведінки
і
принципів
професійної діяльності тощо.
Розміщено
Постійно виконується
повідомлення На виконання підпункту 2 пункту
на офіційному 4 розділу IV додатку 2 до
веб-сайті
Антикорупційної програми
МВС
департамент повідомляє, що на
офіційному веб-сайті МВС:
https://mvs.gov.ua/ua/pages/5241_V
nutrishniy_audit.htm/оприлюднени
й Зведений звіт про результати
діяльності підрозділів
внутрішнього аудиту
Міністерства внутрішніх справ
України за ІІ півріччя 2018 року
(оприлюднено 22.01.2019).
Крім того, на офіційному
веб-сайті Міністерства внутрішніх
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справ України:
https://mvs.gov.ua/ua/pages/5241_V
nutrishniy_audit.htm/,
оприлюднений Зведений план
проведення аудитів
Департаментом внутрішнього
аудиту Міністерства внутрішніх
справ України та відділом
внутрішнього аудиту
Національної гвардії України на І
півріччя 2019 року (оприлюднено
16.01.2019), Зведений
стратегічний план діяльності з
внутрішнього аудиту на
2019 – 2021 роки (оприлюднено
06.03.2019), Зведений
операційний план діяльності з
внутрішнього аудиту на 2019 рік
(оприлюднено 06.03.2019).
V. Удосконалення процесу надання адміністративних послуг
1. Запобігання проявам 1) запровадження
ІV квартал
зловживання владою та здійснення
2019 року
службовим
відеофіксації процесу
становищем під час
здачі практичних
складання в
іспитів для отримання
територіальних
посвідчення водія
сервісних центрах
МВС (далі – ТСЦ
МВС) іспитів для
отримання посвідчення
водія

ГСЦ МВС
РСЦ МВС

Проведено
пілотний
проект
здійснення
фіксації
процесу здачі
практичних
іспитів для
отримання
посвідчення
водія

У стадії виконання
З метою забезпечення можливості
здійснення контролю за
дотриманням законності під час
складання іспитів для отримання
права керування транспортними
засобами та видачі посвідчень
водія Міністерством внутрішніх
справ розроблено проект
постанови Уряду «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України» (далі – проект
постанови).
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Проектом постанови, зокрема,
передбачено можливість
використання технічних засобів
відеофіксації процесу складання
теоретичного та практичного
іспитів для отримання права
керування транспортними
засобами.
Відповідно до витягу з протоколу
№ 8 засідання Урядового
комітету з питань економічної,
фінансової та правової політики,
розвитку паливно-енергетичного
комплексу, інфраструктури,
оборонної та правоохоронної
діяльності від 28 лютого 2019
року Міністерством внутрішніх
справ надіслано листом від
02.04.2019 №4500/01/31-2019 до
Кабінету Міністрів України
доопрацьований проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України».
Ураховуючи зазначене,
Міністерством внутрішніх справ
вживаються всі необхідні заходи
щодо законодавчого
врегулювання питання
запровадження відеофіксації
процесу складення іспитів шляхом
розроблення та затвердження змін
до відповідних нормативно-
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правових актів, що регламентують
порядок приймання іспитів для
отримання особами права
керувати транспортними засобами
та видачі посвідчень водія.
Окрім цього, для запровадження
процедури відеофіксації процесу
складення іспитів вживаються ряд
інших заходів, а саме:
облаштовано камерами
відеоспостереження 123 класи для
складання теоретичних іспитів. На
даний час здійснюється
безпосереднє пілотне тестування
зазначеного експериментального
зразка обладнання для
відеофіксації процесу складання
теоретичного іспиту в
територіальних сервісних центрах
МВС;
здійснюється пілотне тестування
експериментального зразка
обладнання для відеофіксації
процесу складання практичного
іспиту на базі ТСЦ РСЦ МВС (в
умовах прийняття іспиту на
майданчику для початкового
керування та на вулично-дорожній
мережі загального користування);
підготовлено проект технічних
вимог до програмно – апаратного
комплексу відеофіксації процесу
складання іспитів.
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2. Запобігання проявам
зловживання владою та
службовим
становищем з метою
пришвидшення

2

3

4

2) запровадження
механізму замовлення
індивідуальних
номерних знаків на
транспортні засоби
онлайн

ІІ квартал
2019 року

ГСЦ МВС

Організація відкриття
ТСЦ МВС нового
зразка, які працюють за
єдиною концепцією

Протягом
року

ГСЦ МВС
РСЦ МВС

5

6

Разом з цим, забезпечити
реалізацію у повній мірі
зазначених вище заходів можливо
здійснити лише після вступу в дію
постанови.
Забезпечено
У стадії виконання
можливість
На даний час забезпечено
подання заяви розроблення та реєстрацію в
на
Міністерстві юстиції України
виготовлення наказу МВС України від
індивідуальни 26.12.2018 № 1058, яким внесено
х номерних
зміни до наказу МВС України від
знаків з
11.03.2016 № 174 «Про
використання затвердження порядку
м онлайнзамовлення, видачі та обліку
сервісу
номерних знаків транспортних
«Електронний засобів, що виготовляються на
кабінет водія» індивідуальне замовлення їх
власників» у частині визначення
порядку замовлення
індивідуальних номерних знаків
онлайн через мережу Інтернет.
Наразі розпочато у тестовому
режимі роботу модуля перевірки
можливості замовлення
індивідуального номерного знака
у рамках функціонування сервісу
«Електронний кабінет водія».
Зменшено
Постійно виконується
ймовірність
Протягом І кварталу 2019 року
впливу
відкрито 4 ТСЦ МВС нового
посадових
зразка:
осіб на процес 1. 23.02.2019 – ТСЦ МВС № 2144
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процедури надання
послуг у ТСЦ МВС
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надання
послуг при
роботі у
форматі
відкритого
фронт-офісу,
який
організовано
у 90%
ТСЦ МВС

6

(м. Хуст Закарпатської обл.,
вул. Тімірязєва, 1);
2. 28.02.2019 – ТСЦ МВС № 5147
(смт. Доброслав Одеської обл.,
вул. Промислова, 29);
3. 21.03.2019 – ТСЦ МВС № 7142
(м. Умань Черкаської обл.,
вул. С. Бандери, 12);
4. 22.03.2019 – ТСЦ МВС № 5342
(м. Кременчук Полтавської обл.,
проїзд 40-річчя ДАІ, 3).
Приміщення всіх ТСЦ МВС
нового зразка облаштовані у
форматі відкритого фронт-офісу.
Станом на 01.04.2019 відкрито 105
ТСЦ МВС нового зразка та
оновлено приміщення РСЦ МВС в
АР Крим. В РСЦ МВС 8-ми
областей – в Житомирській,
Луганській, Львівській,
Рівненській, Тернопільській,
Херсонській, Хмельницькій,
Чернігівській оновлені всі наявні
ТСЦ МВС.
Згідно заявлених потреб та
виділених кошторисних
призначень здійснюється
матеріально-технічне і ресурсне
забезпечення ТСЦ МВС щодо
організації роботи у форматі
відкритого фронт-офісу.

VI. Участь у реалізації заходів, що належать компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України
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від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р
1. Участь у реалізації
1) надання Міністерству До 15
УЗКПЛ
Надано
Виконано.
Стратегії комунікацій у інформаційної політики лютого
ДК
інформацію
Інформація надана Міністерству
сфері запобігання та
інформації про стан
2019 року
Громадськ
інформаційної політики
протидії корупції
виконання МВС плану
а рада при
24.01.2019.
заходів з реалізації
МВС
Стратегії комунікацій у
(за згодою)
сфері запобігання та
протидії корупції на
2018 рік
2) організація та
Січень
ДК
Організовано Постійно виконується
Оскільки продовж І кварталу 2019
проведення медіа2019 року
УЗКПЛ
та проведено
року здійснювалася підготовка до
брифінгів з
Липень
ГУ НГУ,
медіаантикорупційних
2019 року
АДПС,
брифінги зі
виборів Президента України,
питань з
НПУ,
ЗМІ
МВС у порядку та способи,
представниками засобів
ДСНС,
передбачені законом,
масової інформації
ДМС
забезпечували інформування
Громадськ
громадськості про відповідні
а рада при
заходи за визначеними напрямами
МВС (за
діяльності. Інформування
згодою)
громадськості здійснювалося
шляхом проведення керівництвом
МВС брифінгів, надання
коментарів, участі у
прямоефірних телепередачах.
Серед інших питань діяльності
МВС антикорупційні питання у
розрізі проведення виборів
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Президента України
висвітлювалися у наступних
заходах:
- брифінги – 10, з них: Аваков А.
Б. – 3, Яровий С. А. – 1, Шевченко
А. В. безпосередньо – 1, з
представниками ГСУ НП – 1, з
представниками координаційного
штабу – 2, з радниками Міністра –
2;
- коментарі – 12, з них: Аваков А.
Б. – 8, Шевченко А. В. – 4;
- участь у прямоефірних
телепередачах – 7, з них:
Аваков А. В. – 6 (07.02.2019 –
програма «Право на владу»
телеканалу «1+1», 07.02.2019 –
програма «Перші про головне.
Коментарі» телеканалу «ZIK»,
24.02.2019 – програма «ТСН.
Тиждень» телеканалу «1+1»,
20.03.2019 – програма «В гостях у
Дмитра Гордона» телеканалу
«112», 01.03.2019 – ТРК
«Україна», 11.03.2019 – програма
«Свобода слова» телеканалу
«ICTV»), Шевченко А. В. – 1
(29.03.2019 – «Громадське
телебачення»).
3) організація та
проведення разом із
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1

2
громадськими та
міжнародними
організаціями, іншими
заінтересованими
інституціями
регіональних круглих
столів щодо визначення
корупційних ризиків у
діяльності МВС, шляхів
запобігання та протидії
корупції в МВС на базі
таких ЗВО:
НАВС

3

Березень
2019 року

4

УЗКПЛ
ДК
НАВС
Громадськ
а рада при
МВС (за
згодою),
інші
громадські
організації
(за згодою)
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)
Інші

5

Підготовлено
доповідну
записку
державному
секретарю
МВС за
результатами
проведеного
заходу

6

Виконано.
22 березня 2019 року на базі
НАВС проведено комунікаційний
захід з антикорупційних питань у
вигляді круглого столу на тему:
«Імплементація європейських
стандартів запобігання корупції в
України», на якому, зокрема,
обговорювалися актуальні
питання запобігання корупції в
умовах української державності,
міжнародний досвід у сфері
реалізації антикорупційних
заходів, зокрема, визначення
шляхів запобігання та протидії
корупції у системі МВС. У
вказаному заході взяло участь 120
осіб.
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ХНУВС

Квітень
2019 року

ДДУВС

Червень
2019 року

4
заінтересов
ані
інституції
(за згодою)
УЗКПЛ
ДК
ХНУВС
Громадськ
а рада при
МВС (за
згодою),
інші
громадські
організації
(за згодою)
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)
Інші
заінтересов
ані
інституції
(за згодою)
УЗКПЛ
ДК
ДДУВС
Громадськ

5

Підготовлено
доповідну
записку
державному
секретарю
МВС за
результатами
проведеного
заходу

Підготовлено
доповідну
записку
державному

6
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ЛьвДУВС

3

Липень
2019 року

4
а рада при
МВС (за
згодою),
інші
громадські
організації
(за згодою)
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)
Інші
заінтересов
ані
інституції
(за згодою)
УЗКПЛ
ДК
ЛьвДУВС
Громадськ
а рада при
МВС (за
згодою),
інші
громадські
організації
(за згодою)
КМЄС (за

5
секретарю
МВС за
результатами
проведеного
заходу

Підготовлено
доповідну
записку
державному
секретарю
МВС за
результатами
проведеного
заходу

6
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ОДУВС

3

Серпень
2019 року

4
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)
Інші
заінтересов
ані
інституції
(за згодою)
УЗКПЛ
ДК
ОДУВС
Громадськ
а рада при
МВС (за
згодою),
інші
громадські
організації
(за згодою)
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)
Інші
заінтересов
ані

5

Підготовлено
доповідну
записку
державному
секретарю
МВС за
результатами
проведеного
заходу

6
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ДЮІ МВС

Вересень
2019 року

ЛДУВС

Жовтень
2019 року

4
інституції
(за згодою)
УЗКПЛ
ДК
ДЮІ МВС
Громадськ
а рада при
МВС (за
згодою),
інші
громадські
організації
(за згодою)
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)
Інші
заінтересов
ані
інституції
(за згодою)
УЗКПЛ
ДК
ЛДУВС
Громадськ
а рада при
МВС (за

5

Підготовлено
доповідну
записку
державному
секретарю
МВС за
результатами
проведеного
заходу

Підготовлено
доповідну
записку
державному
секретарю
МВС за

6

46

1

2

4) розміщення на
офіційному веб-сайті
МВС рекомендацій за
результатами
проведених круглих
столів експертів та
вжитих МВС заходів за
результатами
проведених засідань за
круглим столом
5) розміщення на
офіційному веб-сайті
МВС інформації про
вжиті МВС заходи з

3

Протягом
3 робочих
днів після
проведення
круглого
столу

Щокварталу,
не пізніше
20 числа
місяця, що

4

5

згодою),
інші
громадські
організації
(за згодою)
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародні
організації
(за згодою)
Інші
заінтересов
ані
інституції
(за згодою)
ДК
УЗКПЛ
ЗВО

результатами
проведеного
заходу

ДК
УЗКПЛ
ЗВО

Розміщено
інформацію
на офіційному
веб-сайті

Розміщено
інформацію
на офіційному
веб-сайті
МВС

6

Постійно виконується
Рекомендацій за результатами
проведення круглого столу на
тему: «Імплементація
європейських стандартів
запобігання корупції в України»
оприлюднені 22 березня 2019
року на офіційному веб-сайті
Національної академії внутрішніх
справ.
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реалізації рекомендацій
за результатами
проведених круглих
столів
2. Участь у реалізації
1) розгляд на
заходів щодо
засіданнях комісії з
запобігання корупції
оцінки корупційних
МВС, розроблених в
ризиків та моніторингу
рамках Урядововиконання
громадської ініціативи антикорупційної
«Разом проти корупції» програми МВС стану
виконання Плану
здійснення у 2018 –
2019 роках заходів
щодо запобігання
корупції, які належать
до компетенції МВС,
затверджених
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 05.10.2016
№ 803-р
2) забезпечення
розміщення актуальної
інформації про
виконання МВС
заходів щодо
запобігання корупції,
які належать до
компетенції МВС,
затверджених
розпорядженням

3

4

настає за
звітним
періодом

5

6

МВС

Щокварталу,
не пізніше
15 числа
місяця, що
настає за
звітним
періодом,
починаючи з
квітня
2019 року

УЗКПЛ
ДК
ДЮЗ
ГСЦ

Підписано
протокол
засідання
комісії

Постійно виконується

Кожні три
місяці, не
пізніше
09 березня,
09 червня,
09 вересня,
09 грудня
2019 року

ДК
УЗКПЛ

Розміщено
актуальну
інформацію у
відповідній
рубриці

Постійно виконується
Інформація оприлюднюється у
рубриці «Інформаційно-довідкові
матеріали»

48

1

2

3

4

5

6

Кабінету Міністрів
України від 05.10.2016
№ 803-р
VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів
1. Проведення
1) забезпечення
Не пізніше
ДК
Розміщено
Постійно виконується
інформаційних
розміщення актуальної
дня,
УЗКПЛ
актуальну
кампаній
інформації щодо
наступного
інформацію у
стосовно
здійснення МВС заходів за днем
відповідній
реалізації МВС
із запобігання та
після події
рубриці
антикорупційної
виявлення корупції на
(заходу)
політики
офіційному веб-сайті
МВС у рубриці
«Запобігання корупції»
2) забезпечення
розміщення актуальної
інформації щодо
здійснення МВС заходів
з реалізації
антикорупційної
програми МВС
на 2019 рік
3) надання для
розміщення на
офіційному веб-сайті
МВС інформації про
прийняття рішення
щодо видачі,
анулювання ліцензії,
залишення заяви без
розгляду та відмови у

Щокварталу,
не пізніше
20 січня,
20 квітня,
20 липня,
20 жовтня
2019 року

ДК
УЗКПЛ

Розміщено
актуальну
інформацію у
відповідній
рубриці

Постійно виконується
Інформація оприлюднюється у
рубриці «Антикорупційна
програми МВС та інформація про
результатаи її виконання».

Не пізніше
робочого
дня,
наступного
за днем
прийняття
рішення

УЛ
ДК

Розміщено
інформацію
на офіційному
веб-сайті
МВС

Постійно виконується
Станом на 31.03.2019
оприлюднено 28 наказів МВС
згідно із якими видано 183 ліцензії
на провадження видів діяльності,
розглянуто 3 заяви щодо
розширення видів діяльності, 14
ліцензій – анульовано, 1 заява
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видачі ліцензії на
провадження певних
видів господарської
діяльності
2. Взаємодія з
громадськістю в
частині здійснення
антикорупційних
заходів

1) організація та
проведення на базі
НАВС із залученням
громадськості,
міжнародних
організацій та інших
заінтересованих
інституцій з нагоди
Міжнародного дня
боротьби з корупцією
ІV Міжнародної
науково-практичної
конференції «Реалізація
державної
антикорупційної
політики в
міжнародному вимірі»

6

залишена без розгляду, розглянуто
5 заяв про місце провадження
діяльності, 1 заява про звуження
видів діяльності.
До 09 грудня УЗКПЛ
2019 року
НАВС
Структурні
підрозділи
апарату
МВС
(відповідн
о до
компетенці
ї)
ГСЦ
керівники
закладів,
установ,
організацій
та
підприємст
в, що
належать
до сфери
управління
МВС
Національ
на гвардія
Держприк
ордон-

Проведено
захід,
розміщено
повідомлення
на офіційному
веб-сайті
МВС
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2

2) забезпечення участі
представників
громадськості в
засіданнях комісії з

3

Відповідно
до плану
роботи
комісії

4
служба
Національ
на поліція
ДМС
ДСНС
Громадськ
а рада при
МВС
(за
згодою),
інші
громадські
організації
(за згодою)
КМЄС (за
згодою),
інші
міжнародн
і
організації
(за згодою)
Інші
заінтересо
вані
інституції
(за згодою)
УЗКПЛ
ДК
Громадськ
а рада при

5

Факт участі
зафіксовано в
протоколі
засідання

6

Постійно виконується
До складу комісії з оцінки
корупційних ризиків та
моніторингу виконання
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оцінки корупційних
ризиків та моніторингу
виконання
антикорупційної
програми МВС

3. Взаємодія з
міжнародними
організаціями в частині
реалізації заходів із
запобігання і протидії
корупції

4

5

МВС
комісії
(за згодою)

3) запровадження на
офіційному веб-сайті
МВС опитування
громадян з метою
оцінки корупційних
ризиків у діяльності
МВС

Листопад –
грудень
2019 року

УЗКПЛ
ДК
ДІ

Запроваджено
опитування

1) проведення
самооцінки діяльності
структур сектору
безпеки і оборони
держави з виявлення
корупційних ризиків і
загроз у межах участі
України в реалізації
Програми НАТО з
побудови цілісності,
прозорості, підзвітності,
запровадження
доброчесності та
зниження корупційних
ризиків у роботі
оборонних та
безпекових інституцій

I півріччя
2019 року

УЗКПЛ
ДМСЄІ
ГУ НГУ
НПУ
АДПС

Проведено
самооцінку,
матеріали
надіслано до
Апарату
РНБО
України

6

антикорупційної програми
Міністерства внутрішніх справ
України включено представника
Громадської ради при МВС.
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2
(Програма ВІ)
2) забезпечення участі
представників КМЄС в
засіданнях комісії з
оцінки корупційних
ризиків та моніторингу
виконання
антикорупційної
програми МВС

3) участь у проведенні
курсів, навчальних
тренінгів та інших
комунікаційних заходів
з антикорупційної
тематики для
посадовців сектору
безпеки і оборони
України, що
організовуються в
межах реалізації
Програми ВІ
4) участь у
комунікативних заходах
щодо організації роботи
із запобігання корупції,
що організовуються та
проводяться
Консультаційною
місією ЄС в Україні,

3

4

5

Відповідно
до плану
роботи
комісії

УЗКПЛ
ДМСЄІ
КМЄС
(за згодою)

Факт участі
зафіксовано в
протоколі
засідання
комісії

Згідно із
строками,
визначеними
в Річній
національній
програмі
співробітниц
тва між
Україною та
НАТО на
2019 року
У разі
надходженн
я до МВС
відповідного
запрошення

УЗКПЛ
ДМСЄІ
ГУ НГУ
НПУ
АДПС

Підготовлено
звіт про
результати
участі в
проведеному
заході

УЗКПЛ
ДМСЄІ

Підготовлено
звіт про
результати
участі в
проведеному
заході

6

Постійно виконується
До складу комісії з оцінки
корупційних ризиків та
моніторингу виконання
антикорупційної програми
Міністерства внутрішніх справ
України включено представників
КМЄС.

Постійно виконується
12 – 15 березня представники
МВС, НГУ та ДПСУ взяли участь
у навчальному курсі з протидії
корупції під час проведення
миротворчих операцій.
20-23 березня 2019 року
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2
представництвом Ради
Європи, ОБСЄ та
іншими міжнародними
організаціями

Управління запобігання корупції та
проведення люстрації МВС
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начальник УЗКПЛ МВС Фодчук
А. Б. у складі Української
делегації взяв участь у роботі ХХ
пленарного засідання
Антикорупційної мережі ОЕСР,
що відбулося у Парижі в рамках
Глобального форуму з питань
доброчесності та боротьби проти
корупції.

