
 

Додаток 1  

до Антикорупційної програми ОДУВС 
Заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад  

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265  
 

 

№ 

Найменування 

завдання/заходу (із 

зазначенням номеру 

завдання та номера 

заходу) Державної 

програми, співвиконавцем 

якого є МВС (ОДУВС)  

Строк 

виконання, 

визнач 

Державною 

програмою  

Найменування  

заходу  

Строк 

виконання  

Відповідальний 

за виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Приміт 

ка  

 Формування та реалізація державної антикорупційної політики  

1 Забезпечення проведення 

тренінгів для працівників 

уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) не 

рідше ніж двічі на рік 

(завдання 1, захід 2) 

Не рідше 

ніж двічі  

на рік 

Проведення тренінгів  з 

керівниками  структурних 

підрозділів 

(відповідальними особами) 

з питань запобігання та 

виявлення корупції 

Березень 

червень 

2017 року 

Кафедри адмін. 

діяльності ОВС та 

економічної 

безпеки, адмін. 

права та адмін. 

процесу 

Охоплено 

навчанням не 

менше 70% 

 

 Запобігання корупції  
2 Забезпечення затвердження 

антикорупційних програм та 

призначення уповноважених 

осіб на державних 

підприємствах, у 

господарських товариствах 

(у яких державна частка 

перевищує 50 відсотків) 

відповідно до Закону 

України “Про запобігання 

корупції” (завдання 16, захід 

1) 

Щороку 

до 01 квітня 

Організація розроблення, 

затвердження 

антикорупційних програм 

закладів, установ, 

підприємств, організацій, 

що належать до сфери 

управління МВС, 

визначення уповноважених 

осіб з реалізації 

антикорупційної програми 

До 01 квітня 

2017 року 

ВОАРК 

ВКЗ 

ВЮЗ 

Направлено на 

погодження, 

затверджена 

антикорупційна 

програма та 

визначено 

уповноважену 

особу з її 

реалізації 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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Додаток 2  

до Антикорупційної програми ОДУВС  

 

Заходи Одеського держаного університету внутрішніх справ з виконання антикорупційної стратегії, із запобігання 

і протидії корупції у системі МВС, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного 

спрямування. Очікувані результати   

Найменування завдання  Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідаль 

ний за 

виконання  

Індикатор 

виконання  

Примітка  

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин  
1.Здійснення організаційних 

заходів щодо запобігання і 

протидії корупції  

1.1. Провести засідання комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми 

ОДУВС за 2016 рік  з метою: 

підготовки Антикорупційної програми 

на 2017 рік; 

здійснення щоквартального аналізу 

виконання Антикорупційної програми  

Березень 

2017 року 

 

 

 

 

10 квітня, 

10 липня, 

10 жовтня 

Голова комісії 

 

Підписано 

протокол 

засідання комісії 

 

 1.2. Розробити, направити на 

погодження та затвердити 

Антикорупційну програму, визначити 

уповноважену особу  

Березень 

2017 року 

Керівництво 

ВОАРК 

ВКЗ 

ВЮЗ 

Надіслана на 

погодження, 
підготовлено 

наказ ОДУВС 

 

2.Забезпечення ефективного 

функціонування 

уповноважених осіб з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  

2.1. Приймати участь у  нарад-семінарах 

з питань запобігання та виявлення 

корупції  

Відповідно до 

запрошень, 

протягом року 

Уповноважена 

особа 

Приймали 

участь протягом 

2016 року 

 

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи 

з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

1. Запровадження системного 

навчання з питань, пов’язаних 

із запобіганням корупції  

1.1. Проводити обов’язковий інструктаж 

щодо основних положень  

антикорупційного законодавства 

(обмежень, заборон), а також правил 

При 

призначенні 

(обранні) на 

посаду 

ВКЗ Ознайомлення 

під підпис 

працівника, 

долучення до 
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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 

його особової 

справи 

 1.2. Організувати проведення 

інструктажу та тренінгів  щодо 

основних положень  антикорупційного 

законодавства (обмежень, заборон), а 

також правил етичної   поведінки для 

працівників університету  

Березень 

червень 

2017 року 

Кафедри адмін. 

діяльності ОВС 

та економічної 

безпеки, адмін. 

права та адмін. 

процесу 

Охоплено 

навчанням не 

менше 70% 

 

 1.2. Проводити аналіз програм та 

навчально-методичних матеріалів 

курсів навчання з питань запобігання 

корупції 

Постійно НМВ, 

завідувачі 

кафедр 

Проаналізовано 

80% програм 

 

 1.3. Провести (у разі надходження з 

МВС рознарядки) на базі університету 

навчання з питань запобігання  

корупції  

Березень 

грудень 

2017 року 

Кафедра адмін 

діяльності ОВС 

та економічної 

безпеки 

  

 1.4. Прийняти участь у  підвищені 

кваліфікації (спеціалізації) з питань 

запобігання  корупції,   проведення яких 

заплановано на базі НАВС 

Березень  

грудень  

2017 року 

Уповноважена 

особа 

 

  

2. Удосконалення системи 

кадрового менеджменту, 

мінімізація корупційних 

ризиків при прийнятті 

кадрових рішень  

2.1. З метою дотримання вимог 

фінансового контролю забезпечити 

візування  головою комісії чи 

уповноваженою особою проектів наказів 

з кадрових питань (особового складу), 

які  стосуються призначення або 

звільнення з посад працівників – 

суб’єктів, на які поширюється дія 

Закону України «Про запобігання 

корупції» університету  

 

Перед 

призначен-

ням/звіль-

ненням 

працівника 

ВКЗ 

ВЮЗ 

Обов’язково 

погоджує голова 

комісії 
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 2.2. Здійснювати контроль за 

укладенням трудових договорів, 

контрактів з керівниками структурних 

підрозділів університету, в частині їх 

відповідальності за виконання 

антикорупційних програм, а також 

обов’язку забезпечувати регулярну 

оцінку корупційних ризиків та 

здійснювати відповідні антикорупційні 

заходи 

Квітень 

грудень 

2017 року 

ВЮЗ Унесено зміни 

до контрактів 

 

ІІІ.  Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

1. Забезпечення виконання 

вимог антикорупційного 

законодавства в частині 

фінансового контролю  

1.1. Провести навчання з роз’яснення 

порядку заповнення в електронній 

формі декларації  та отримання 

електронного цифрового підпису 

До 17 лютого 

2017 року 

ВКЗ 

Кафедра адмін 

діяльності ОВС 

та економічної 

безпеки 

Охоплено 

роз’ясненням не 

менше ніж 90% 

працівників 

 

 1.2. Підготувати доручення щодо 

забезпечення подання працівниками – 

суб’єктами декларування електронних 

декларацій про майно, доходи, витрати 

та зобов’язання фінансового характеру 

за 2016 рік у строки, встановлені 

законом 

До 20 березня 

2017 року 

ВКЗ Видано 

доручення 

 

 1.3. Організувати подання працівниками 

– суб’єктами декларування електронних 

декларацій про майно, доходи, витрати 

та зобов’язання фінансового характеру 

за 2016 рік 

До 01 квітня 

2017 року 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

Подано 

декларації 

 

 1.4. Організувати перевірку фактів 

своєчасності подання декларацій 

суб’єктами декларування  

До 15 квітня 

2017 року 

ВКЗ   

 1.5. Повідомити Агентства про 

неподання чи несвоєчасне подання (у 

разі виявлення такого факту) декларацій  

суб’єктами декларування 

Упродовж 

трьох робочих 

днів з дня 

виявлення 

такого факту 

Ректор 

університету 
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2.Забезпечення виконання 

вимог антикорупційного 

законодавства в частині 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів  

2.1. Узагальнити інформації про 

близьких осіб, які працюють в системі 

МВС 

Квітень 

2017 року 

ВКЗ Підготовлено 

узагальнену 

інформацію 

 

 2.2. Проводити  інформаційну кампанію 

для працівників університету щодо 

роз’яснення поняття конфлікту 

інтересів  

Квітень 

грудень 

2017року 

ВКЗ Проводиться  

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,  розвиток та 

підтримка системи внутрішнього аудиту 

1.Здійснення контролю за 

проведенням публічних 

закупівель з метою мінімізації 

корупційних ризиків   

1.1. Проводити перевірку документації 

учасників процедури державних 

закупівель на предмет дотримання 

антикорупційного законодавства, які 

проводяться в університеті 

Згідно з 

планом 

державних 

закупівель на 

2017 рік  

ВЮЗ 

ВМЗ 

Проведення 

перевірок та 

візування 

документів  

 

 1.2. Використовувати систему 

електронних державних закупівель при 

проведенні процедури державних 

закупівель в університеті продовжувати 

співпрацю з ТОВ «Держзакупівлі. 

Онлайн» 

Постійно ВЮЗ 

ВМЗ 

Публікації в  

системі 

електронних 

закупівель  

системи 

«Прозорро» 

 

 1.3. Контролювати своєчасне 

оприлюднення договорів про закупівлі, 

що проводяться в університеті на 

офіційному веб-сайті 

Згідно  

з планом держ 

закупівель  

на 2017 рік  

ВЮЗ 

ВМЗ 

Розміщено 

інформаційне 

повідомлення на 

веб-сайті  

 

2.Посилення ефективності 

управління фінансовими 

ресурсами  

Контролювати ефективне використання 

фінансових ресурсів економно та 

раціонально на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 

жовтня 2016 року № 610 

Постійно  ВФЗБО Виконано заходи   

3. Забезпечення прозорості 

виконання бюджетних 

програм  

Забезпечити своєчасне розміщення на 

офіційному веб-сайті інформації про 

використання коштів державного 

бюджету на виконання бюджетних 

програм 

Постійно ВФЗБО Оновлено 

інформацію 
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4. Удосконалення системи 

внутрішнього аудиту  

Приймати участь у проведенні 

семінарів, навчання, консультацій, 

конференцій, брифінгів, засідань за 

круглим столом, реалізація пілотних 

проектів з питань внутрішнього 

контролю, в тому числі фінансового 

управління, внутрішнього аудиту та 

запобігання корупції у сфері фінансів та 

використання ресурсів 

Протягом  

2017 року  

ВФЗБО Оприлюднення  

інформації за 

рішенням 

організаторів 

заходів  

 

VI.  Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які 

повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства 

1. Організація системи 

виявлення інформації про 

порушення працівниками 

вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» 

1.1. Проводити моніторинг повідомлень 

на офіційному веб-сайті університету  

та дзвінків на гарячу лінію громадян 

про порушення вимог антикорупційного 

законодавства з боку працівників 

університету 

Постійно ВЗГ 

ВТЗН НМВ 

 

 

Проводиться 

моніторинг 

 

 1.2. Запровадити на офіційному веб-

сайті університету  анкетування про 

дотримання законодавства під час 

вступної кампанії; 

 

1.3. проаналізувати  анкетування  з 

метою виявлення фактів можливих 

порушень та  усунення умов їх 

виникнення у подальшому 

У день 

початку 

вступної 

кампанії 

 

щомісяця, 

протягом 

вступної 

кампанії 

НМВ 

Секретар 

приймальної 

комісії 

 

Секретар 

приймальної 

комісії, 

ВЗГ 

Підготовлено 

проект питань 

 

VII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності МВС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів, 

міжнародна діяльність 

1. Проведення 

інформаційних 

кампаній 

стосовно 

реалізації МВС 

антикорупційної політики  

1.1. Забезпечити розміщення актуальної 

інформації щодо здійснення ОДУВС 

заходів з реалізації державної 

антикорупційної політики та звітів про 

виконання Антикорупційної програми 

на офіційному веб-сайті 

Не пізніше 

дня, 

наступного за 

днем після 

події , 

щоквартально 

ВЗГ 

ВТЗН НМВ 

Уповноважена 

особа 

Підготовлена 

інформація  для 

розміщення  

 

 1.2. Проводити  моніторинг 

повідомлень в ЗМІ та Інтернет про 

У разі появи 

повідомлення 

ВЗГ 

ВТЗН НМВ 

Проводиться 

постійний 
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Додаток 3  

до Антикорупційної програми ОДУВС 

Оцінка корупційних ризиків у діяльності ОДУВС та заходи з їх усунення  
Ідентифікований 

корупційний 

ризик 

Пріоритет

ність 

корупц 

ризику 

(низька/ 

середня/ 

висока) 

Чинники  корупційного 

ризику 

Можливі наслідки 

правопорушення 

(корупційного чи 

пов’язаного з 

корупцією), 

спричинених цим 

ризиком 

Заходи щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Відповідальни

й за 

виконання 

заходу 

Строк 

викон. 

заходу 

Очікуваний 

результат 

1. Управління Університетом 

Неактуалізовано 

розподіл 

повноважень між 

керівництвом  

Низька Недостатня правова 

визначеність сфер 

відповідальності у 

результаті змін у 

законодавчому 

регулюванні повноважень 

Необмеженість 

дискреційних 

повноважень у 

прийнятті рішень, що 

викликає ймовірність 

учинення 

корупційного 

правопорушення, 

Підготовка наказу 

ОДУВС «Про 

затвердження 

розподілу 

обов’язків між 

першим 

проректором та 

проректорами 

ВЮЗ 

ВОАРК 

 

І квартал 

2017 року 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопоруше

ння 

факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень з боку 

працівників університету, проводити 

перевірку таких фактів та 

оприлюднення інформації про вжиті 

заходи або спростування інформації 

Уповноважена 

особа 

 

моніторинг 

2. Взаємодія з громадськістю 

в частині здійснення 

антикорупційних заходів  

Провести із залученням громадськості в 

університеті  

заходи з нагоди Міжнародного  

дня боротьби з корупцією  

До 09 грудня 

2017 року 

ВОНР 

ВКЗ 

ВЗГ 

Проведено захід    

3. Здійснення міжнародної 

діяльності в частині реалізації 

заходів із запобігання і 

протидії корупції  

Приймати участь у комунікативних 

заходах щодо організації роботи із 

запобігання корупції, що 

організовуються та проводяться 

Консультаційною місією ЄС, 

представництвом Ради Європи, ОБСЄ 

та іншими міжнародними організаціями  

У разі 

надходження 

відповідного 

запрошення  

ВМС 

 

Підготовлено 

звіт про 

результати 

участі 
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прийняття рішень в 

умовах конфлікту 

інтересів, 

зловживання правом 

і, як наслідок, 

зниження довіри до 

ОДУВС 

ОДУВС» 

2. Управління матеріальними ресурсами 

Можливі 

зловживання при 

розпорядженні 

матеріальними 

ресурсами 

Низька Штучне заниження 

експлуатаційних 

характеристик 

матеріальних ресурсів, 

що перебувають у 

користуванні, з метою їх 

подальшого списання 

(утилізації) чи заміни; 

Заниження вартості 

майна, що підлягає 

списанню (утилізації), з 

метою його подальшого 

придбання 

Можливі фінансові 

втрати, вчинення 

корупційного 

правопорушення 

Проведення звірок 

наявних 

матеріальних 

ресурсів із 

зазначеними у 

відомостях про 

придбання та 

списання 

(утилізацію); 

ВМЗ 

ВЮЗ 

Щоквар-

талу до 5 

числа що 

настає за 

звітнім 

періодом 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопоруше

ння 

Проведення 

інвентаризації та 

оцінки 

матеріальних 

ресурсів. 

ВМЗ 

ВФЗБО 

ВЮЗ 

ІV квартал 

2017 року 

3. Публічні закупівлі  

Непрозоре 

проведення 

процедур закупівлі  

Висока Фальсифікація 

документів працівниками 

органу. 

Розголошення посадовою 

особою одному з 

учасників процедури 

закупівлі конфіденційної 

інформації щодо 

пропозицій інших 

учасників 

Можливі фінансові 

втрати, притягнення  

осіб до відповідаль-

ності, утрата 

репутації, судові 

процеси проти 

державного органу 

Забезпечення 

належного 

документування дій 

кожного етапу, усіх 

прийнятих рішень у 

межах процедури 

закупівлі, а також 

будь-яких контактів 

з учасниками 

процедури 

закупівлі або спроб 

таких контактів з їх 

боку, збереження 

відповідних 

документів; 

здійснення заходів 

із збереження та 

ВЮЗ 

ВМЗ 

ВФЗБО 

Комісія з 

конкурсних 

торгів 

Протягом 

року 

під час 

пров. 

процедур 

закупівлі 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопоруше

ння 
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нерозголошення 

змісту одержаних 

конкурсних 

пропозицій до їх 

офіційного 

розкриття 

4. Управління фінансами  1)       

Завищення 

(заниження) 

потреби в коштах 

при підготовці 

бюджетних запитів,  

необґрунтоване 

внесення змін до 

них  

Низька 

 

Навмисне завищення або 

заниження розрахункових 

показників при 

плануванні бюджету та 

необґрунтоване внесення 

змін до: річного розпису 

асигнувань;  помісячного 

розпису асигнувань 

загального фонду та 

помісячного розпису 

спеціального фонду 

Державного бюджету; 

розподілу видатків на 

оплату праці 

Диспропорція 

фінансування 

підрозділів 

Перевірка 

обґрунтованості 

внесення змін до 

розпису та 

включення статей 

витрат до 

розрахунків 

потреби в коштах 

при формуванні 

показників 

державного 

бюджету на 

відповідний рік  

ВФЗБО 

 

31 грудня 

2017 року 

 

Недопущення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопоруше

ння 

5. Управління персоналом 

Вплив з боку 

посадових або 

інших осіб з метою 

сприяння 

прийняттю на 

державну службу 

близьких їм осіб, 

неповідомлення 

членом комісії з 

відбору кандидатів 

на посаду про 

конфлікт інтересів 

Низька Утручання в діяльність 

конкурсної комісії третіх 

осіб з метою впливу на 

прийняття нею рішень, 

неповідомлення членом 

конкурсної комісії про 

наявний конфлікт 

інтересів може призвести 

до вжиття ним заходів з 

переконання інших 

членів приймати те чи 

інше рішення 

Фінансові втрати не 

очікуються, утрата 

репутації серед 

працівників. 

Передбачає 

дисциплінарну 

відповідальність 

Проведення 

інструктажу членам 

комісії в частині 

дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства, у 

тому числі щодо 

запобігання 

конфлікту 

інтересів, 

фіксування їх у 

відповідній 

документації    

ВКЗ За один 

робочий 

день до 

початку 

роботи 

комісії 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

корупційного 

правопоруше

ння. 

Надання 

посадовою особою 

переваги 

кандидатам на 

вступ до вищих 

Низька Утручання в діяльність 

приймальної комісії 

університету третіх осіб з 

метою впливу на 

прийняття нею рішень, 

Фінансові втрати не 

очікуються, утрата 

репутації серед 

працівників. 

Передбачає 

Запровадження 

через офіційний 

веб-сайт 

університету 

анкетування 

ВЗГ 

 

Приймальна 

комісія 

 

У день 

початку 

вступної 

кампанії 

 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 
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навчальних 

закладів через 

вплив третіх осіб 

неповідомлення членом 

приймальної комісії про 

наявний конфлікт 

інтересів може призвести 

до вжиття ним заходів 

щодо переконання інших 

членів приймати те чи 

інше рішення 

дисциплінарну 

відповідальність 

громадян про 

дотримання  

відповідним 

навчальним 

закладом 

законодавства під 

час вступної 

кампанії 

 

 

 

 

 

 

 

 

виникнення 

корупційного 

правопоруше

ння 

Проведення аналізу 

анкетування  з 

метою виявлення 

фактів можливих 

порушень та  

усунення умов їх 

виникнення в 

подальшому 

 

Секретар 

приймальної 

комісії, 

ВЗГ 

Щоміся-

ця, 

протягом 

вступної 

кампанії 

6.  Організація роботи із запобігання та виявлення корупції  

Вибірковість 

візування 

нормативних та 

організаційно-

розпорядчих 

документів з 

кадрових та інших 

питань 

уповноваженим 

підрозділом з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції у МВС. 

Низька Неможливість виявлення 

корупціогенних чинників 

при прийнятті 

організаційно-

розпорядчих та 

нормативних документів 

у системі МВС, нечітке 

визначення правових 

норм сприяє наданню  

дискреційних 

повноважень 

Прийняття 

організаційно - 

розпорядчих 

документів, що 

можуть містити 

норми/положення які 

спричинятимуть 

вчинення  

корупційного або 

пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення 

Забезпечити 

візування  головою 

комісії чи 

уповноваженою 

особою проектів 

наказів з кадрових 

питань (особового 

складу), які  

стосуються 

призначення або 

звільнення з посад 

працівників – 

суб’єктів, на які 

поширюється дія 

Закону України 

«Про запобігання 

корупції» 

університету 

ВКЗ 

ВЮЗ 

Уповноважена 

особа 

IІ квартал 

2017 року 

Усунення 

корупційного 

ризику. 

Зменшення 

ймовірності 

виникнення 

правопоруше

ння, 

пов’язаного з 

корупцією 
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Перелік скорочень, які використовуються в додатках до Антикорупційної програми ОДУВС. 

ВКЗ – відділ кадрового забезпечення 

НМВ – навчально-методичний відділ 

ВЮЗ – відділ юридичного забезпечення 

ВФЗБО –відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

ВМЗ – відділ матеріального забезпечення 

ВМС відділ міжнародного співробітництва 

ВЗГ – відділення зв’язків з громадкістю 

 

 

Начальник відділу організаційно-аналітичної  

роботи та контролю ОДУВС                                                                                                                                 О.С. Бормотова 

 


