
 

 

Додаток до вих. 

ОДУВС № 79 

від 05.01.2017 

 

Інформацію про забезпечення виконання в університеті заходів Державної програми щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки у 2016 році. 
 

Додаток 1 

до Антикорупційної програми МВС 

Порядков

ий номер 

заходу, у 

Додатку 1 

Найменування завдання/заходу  

Антикорупційної програми МВС, 

співвиконавцем якого є МВС 

Найменування заходу в МВС Інформація про стан виконання заходу 

11 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) 

Організація розробки, затвердження 

антикорупційних програм державних 

підприємств, господарських товариств (у 

яких державна частка перевищує 50 

відсотків), а також інших юридичних осіб, 

які є учасниками попередньої кваліфікації, 

учасниками процедури закупівлі відповідно 

до Закону України "Про здійснення 

державних закупівель", якщо вартість 

закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), 

робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів 

гривень, що належать до сфери управління 

МВС або до сфери управління органів влади, 

підконтрольних Міністру внутрішніх справ, 

визначення уповноважених осіб з реалізації 

антикорупційної програми 

Затверджено та погоджено з Управлінням 

запобігання корупції та проведення 

люстрації МВС України Антикорупційну 

програму ОДУВС на 2016 рік, 

уповноваженою особою з реалізації 

антикорупційної програми призначено 

Бормотову Олену Сергіївну, начальника 

відділу організаційно-аналітичної роботи та 

контролю (e-mail: lena_bormotova@ukr.net; 

тел. (048) 784-81-27; 067-482-48-03) 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до Антикорупційної програми МВС 

Найменування заходу Зміст заходу Інформація про стан виконання заходу 

1. Створення ефективного механізму системи запобігання і протидії корупції в системі МВС 

1. Запровадження системного підходу до 

запобігання і протидії корупції в апараті 

та установах МВС 

 

розробка та затвердження 

Антикорупційної програми МВС 

 

 

 

Розроблено та погоджено з Управлінням запобігання 

корупції та проведення люстрації МВС України 

Антикорупційну програму Одеського державного 

університету внутрішніх справ на 2016 рік, яку 

розміщено на офіційному веб-сайті університету; 

- наказом ректора ОДУВС від 21.03.2016 № 61 

призначено уповноважену особу з реалізації анти-

корупційної програми - Бормотову Олену Сергіївну, 

начальника відділу організаційно-аналітичної роботи 

та контролю (e-mail: lena_bormotova@ukr.net;           

тел. (048) 784-81-27; 067-482-48-03); 

- здійснюється щоквартальний аналіз виконання 

Антикорупційної програми ОДУВС. 

 створення комісії з координації та 

моніторингу Антикорупційної програми 

МВС 

Наказом ректора ОДУВС від 21.03.2016 № 61  

затверджено комісію з координації та моніторингу 

Антикорупційної програми Одеського державного 

університету внутрішніх справ на 2016 рік 

2. Забезпечення ефективного 

функціонування підрозділів (осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції 

апарату МВС, закладів, установ та 

підприємств, що належать до сфери 

управління МВС, а також органів влади, 

підконтрольних Міністру внутрішніх 

справ 

здійснення організаційних заходів щодо 

утворення (визначення) в органах влади, 

підконтрольних Міністру, уповноваже-

них підрозділів з питань запобігання та 

виявлення корупції, а також визначення 

відповідальних з цього питання осіб у 

закладах, установах та підприємствах, 

що належать до сфери управління МВС 

В усіх структурних підрозділах ОДУВС визначено 

відповідальних з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

 проведення нарад-семінарів з 

керівниками підрозділів (відповідаль-

ними особами) з питань запобігання та 

виявлення корупції органів влади, 

Щокварталу проводяться наради з керівниками 

структурних підрозділів (відповідальними особами) з 

питань запобігання та виявлення корупції. 

23.06.2016 проведено нараду з членами приймальної 



 

 

підконтрольних Міністру, та  закладів, 

установ, підприємств, що належать до 

сфери управління МВС 

комісії щодо неухильного дотримання вимог 

нормативних документів, які регламентують діяльність 

з організації відбору та прийняття на навчання до ВНЗ 

МВС України, організації проведення випробувань та 

виключення неділових стосунків зі вступниками та 

їхніми близькими під час проведення вступної кампанії. 

2. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, забезпечення доброчесності працівників, формування 

негативного ставлення до корупції 

1. Запровадження системного навчання 

працівників апарату та установ МВС з 

питань, пов’язаних із запобіганням 

корупції   

 

проведення роз’яснювальної роботи 

серед працівників  апарату МВС, 

закладів, установ, організацій, що 

належать до сфери управління МВС, 

щодо дотримання правил етичної 

поведінки 

Під час проведення Дня дисципліни (протокол № 6 від 

04.07.2016, № 10 від 05.12.2016) до особового складу 

університету додаткового доведено вимоги Закону 

України від 14 жовтня 2014 року “Про запобігання 

корупції”.  

З метою уникнення “конфлікту інтересів” в рамках 

проведення Дня дисципліни (протокол № 7 від 

05.09.2016, № 10 від 05.12.2016) до особового складу 

університету доведено зміст та вимоги Правил етичної 

поведінки працівників апарату Міністерства 

внутрішніх справ України, територіальних органів, 

закладів, установ і підприємств, що належать до сфери 

управління МВС, затверджених наказом МВС від 

28.04.2016 № 326. 

Робота в даному напрямі продовжується та перебуває 

на постійному контролі керівництва університету. 

 розробка курсу короткострокового 

навчання з етичної поведінки 

працівників апарату МВС, закладів, 

установ, організацій, що належать до 

сфери управління МВС 

 

Розроблено тренінговий курс короткострокового         

(6 академічних годин) навчання з етичної поведінки 

працівників університету, проведено його апробацію 

та здійснено часткове навчання працівників 

університету. На 2017 рік заплановано подовження 

проходження працівниками університету навчання в 

рамках розробленого тренінгового курсу. До розробки 

та викладання курсу залучені працівники кафедр 

адміністративного права та адміністративного 

 

 

 

 

 



 

 

процесу, кафедри українознавства та кафедри теорії та 

історії держави та права. 

 організація та проведення навчання з 

етичної поведінки  працівників апарату 

МВС,   закладів, установ, організацій, що 

належать до сфери управління МВС 

Систематично проводяться індивідуально-виховні 

бесіди з працівниками з питань дотримання законності 

та недопущення корупційних діянь.  

16.04.2016 відбулась зустріч представників університету 

зі стратегічним радником з питань боротьби з корупцією 

Консультативної Місії ЄС в Україні Клеменсом Мюллером 

та спеціалістом з питань боротьби з корупцією 

Консультативної Місії ЄС в Україні Сергієм Деркачом; 

27.05.2016 кафедрою адміністративного права та 

адміністративного процесу була проведена всеукраїнська 

науково-практична інтернет конференція «Запобігання 

корупції в Україні»; 

01-02 червня 2016 року завідувач кафедри 

адміністративної діяльності ОВС та економічної 

безпеки ОДУВС кандидат юридичних наук, доцент 

підполковник поліції Шелехов А. та професор цієї ж 

кафедри кандидат юридичних наук, доцент  

підполковник поліції Корнієнко М. взяли участь у 

спільному міжнародному науково-практичному 

семінарі ОБСЄ та Держфінмоніторингу України на 

тему: «Співпраця у сфері фінансового моніторингу та 

антикорупційній діяльності: міжнародні та національні 

аспекти», який пройшов у м. Одеса. Семінар проходив 

за підтримкою Німецького товариства міжнародного 

співробітництва GIZ GmbH, були розглянуті питання 

стосовно міжнародного досвіду у розслідуванні різних 

аспектів антикорупційної діяльності та можливості їх 

імплементації на національному рівні.  

З 06 по13 червня 2016 року завідувач кафедри адмі-

ністративної діяльності ОВС та економічної безпеки 

ОДУВС кандидат юридичних наук, доцент підполковник 

поліції Шелехов А. та професор цієї ж кафедри 



 

 

кандидат юридичних наук, доцент  підполковник 

поліції Корнієнко М. пройшли навчання та отримали 

свідоцтва про підвищення кваліфікації у Державному 

навчальному заклад післядипломної освіти «Навчально- 

методичний центр перепідготовки та підвищення кВа-

ліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в 

сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» 

04-09 вересня 2016 року в рамках «Програми обміну 

поліцейськими 2016» Європейського поліцейського 

коледжу (CEPOL) відбувся візит представників універ-

ситету до структурних підрозділів правоохоронних 

органів  республіки Естонія, під час якої ознайомились 

з організацією діяльності підрозділів поліції та 

прикордонної охорони Естонської республіки щодо 

протидії  корупційним проявам та з особливостями 

організації роботи антикорупційного бюро. За 

результатами зустрічі представники університету 

прочитали лекції для курсантів університету щодо 

міжнародного досвіду протидії корупції. 

12-13 вересня 2016 року в м. Києві відбувся дводенний 

міжнародний навчальний семінар з проблем 

європейського досвіду функціонування ефективної 

системи захисту фінансових інтересів держави від 

шахрайства та економічних злочинів, у якому взяли 

участь представники університету. 

 аналіз існуючих планів-програм та 

навчально-методичних матеріалів курсів  

навчання з питань запобігання  

корупції, що проводяться вищими 

навчальними закладами, що належать до 

сфери МВС 

Кафедрами університету впроваджено у навчальний 

процес низку навчальних дисциплін, під час вивчення 

яких розглядаються питання запобігання корупції, а 

саме: кафедрою адміністративного права та процесу 

під час вивчення навчальних дисциплін 

«Адміністративна відповідальність», «Запобігання 

адміністративним правопорушенням», «Державна 

служба»; кафедрою адміністративної діяльності ОВС 



 

 

та економічної безпеки - «Організаційно-правові 

засади запобігання та протидії корупції», «Економічна 

безпека»; кафедрою кримінального права та 

кримінології - «Кримінальне право». 

2. Удосконалення системи кадрового 

менеджменту, мінімізація корупційних 

ризиків при прийнятті кадрових рішень 

внесення змін до контрактів, що 

укладаються з керівниками державних 

підприємств, господарських товариств, 

закладів, установ, організацій, які 

належать до сфери управління МВС, в 

частині їх відповідальності за виконання 

антикорупційних програм, а також 

обов’язку забезпечувати регулярну 

оцінку корупційних ризиків та 

здійснювати відповідні антикорупційні 

заходи 

Доповнено проекти трудових договорів, контрактів, 

що укладаються з керівниками структурних 

підрозділів університету, в частині їх відповідальності 

за виконання антикорупційних програм. 

3.  Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

1. Забезпечення виконання вимог 

антикорупційного законодавства в 

частині фінансового контролю 

організація подання  працівниками – 

суб’єктами декларування декларацій про 

майно, доходи, витрати та зобов’язання 

фінансового характеру за 2015 рік 

Організовано заповнення працівниками університету – 

суб’єктами декларування декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за 2015 рік 

 перевірка фактів своєчасності подання 

декларацій суб’єктами декларування 

апарату МВС 

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2015 рік подано своєчасно. 

 

 

перевірка декларацій на наявність 

конфлікту інтересів суб’єкта 

декларування 

Створена робоча група з моніторингу та перевірки 

декларацій на наявність конфлікту інтересів у 

суб’єктів декларування, проведено відповідну роботу, 

направлену на встановлення можливого конфлікту 

інтересів суб’єктів декларування університету. 

Конфлікту інтересів виявлено не було. 

 надсилання копій декларацій суб’єктів 

декларування до органів Державної 

фіскальної служби 

Копії декларацій направлено до органів виконавчої 

влади, що реалізують державну податкову політику за 

місцем реєстрації особового складу. 



 

 

4. Запобігання корупції у сфері державних закупівель 

1. Здійснення контролю за проведенням 

державних закупівель з метою мінімізації 

корупційних ризиків  

 

 

 

 

 

 

 

перевірка документації учасників 

процедури державних закупівель на 

предмет дотримання антикорупційного 

законодавства, які проводяться в апараті 

МВС, закладах, установах та 

підприємствах, що належать до сфери 

управління МВС, а також за дорученням 

Міністра в Національній гвардії та  

центральних органах виконавчої влади,  

діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра внутрішніх справ 

Членами комітету з конкурсних торгів університету 

здійснюється перевірка документації учасників 

процедури державних закупівель на предмет 

дотримання антикорупційного законодавства. Так, для 

підтвердження відсутності підстав у відмові учаснику 

в участі у процедурі закупівлі та виконанні договору, 

укладеному з учасником-переможцем за результатами 

проведеної процедури закупівлі, згідно п.п. 19 п. 1 ст.1 

та ст. 17 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», учасник та учасник-переможець надають 

документи на підтвердження відсутності ознак 

пов’язаності осіб між учасником-переможцем та 

членами комітету з конкурсних торгів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснення організаційних заходів  

використання системи електронних 

державних закупівель при проведенні 

процедури державних закупівель в 

апараті МВС, закладах, установах та 

підприємствах, що належать до сфери 

управління МВС, а також в Національній 

гвардії та  центральних органах 

виконавчої влади,  діяльність яких 

спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ  

Система електронних державних закупівель 

впроваджена з 01 серпня 2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 забезпечення оприлюднення договорів 

про закупівлі, що проводяться в апараті 

МВС, на офіційному веб-сайті МВС; в 

закладах, установах та підприємствах, 

що належать до сфери управління МВС – 

на веб-сайтах відповідних установ; в 

Національній гвардії, центральних 

На офіційному веб-сайті університету та на веб-

порталі «Державні закупівлі» постійно 

оприлюднюється інформація про використання коштів 

в університеті та розміщені договори про закупівлю. 



 

 

органах виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ – на веб-

сайтах відповідних органів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснення організаційних заходів  

забезпечення здійснення  відповідно до 

вимог Закону України «Про публічні 

закупівлі» закупівель, що   проводяться в 

апараті МВС, закладах, установах та 

підприємствах, що належать до сфери 

управління МВС, а також в Національній 

гвардії та  центральних органах 

виконавчої влади,  діяльність яких 

спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ  

01.08.2016 укладено договір з ТОВ «Держзакупівлі. 

Онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, розвиток 

та підтримка системи внутрішнього аудиту 

1. Посилення ефективності управління 

фінансовими ресурсами 

 

 

 

організація виконання завдань і заходів, 

передбачених Планом заходів  щодо 

реалізації Стратегії розвитку системи 

управління державними фінансами, 

затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України   від 1 серпня 2013 р. 

№ 774-р 

Фінансові ресурси використовуються економно та 

раціонально на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 січня 2014 року № 65 

 

 

2. Забезпечення прозорості виконання 

бюджетних програм 

забезпечення розміщення на офіційному 

веб-сайті МВС інформації про 

використання коштів державного 

бюджету на виконання бюджетних 

програм, виконавцем яких є МВС 

Інформація про використання коштів в університеті 

постійно розміщується на офіційному веб-сайті 

університету та веб-порталах «Державні закупівлі», 

Прозоро  

3. Удосконалення системи внутрішнього 

аудиту 

проведення семінарів, навчання, 

консультацій, конференцій, брифінгів, 

Протягом березня-квітня 2016 року працівники 

університету, які входять до складу тендерного 



 

 

засідань за круглим столом (у тому числі 

шляхом проведення селекторних нарад 

та відеоконференцій), реалізація 

пілотних проектів з питань внутрішнього 

контролю, в тому числі фінансового 

управління, внутрішнього аудиту та 

запобігання корупції у сфері фінансів та 

використання ресурсів 

комітенту, пройшли навчання у сфері державних 

закупівель, яке проводилось у Одеському 

регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

6. 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запровадження на офіційному веб-сайті 

МВС відповідної рубрики для 

можливості повідомляти громадянами 

про порушення вимог антикорупційного 

законодавства з боку працівників 

системи МВС 

 

 

 

 

 

 

 

На офіційному веб-сайті університету впроваджено 

рубрику «Лист ректору», за допомогою якої громадяни 

мають можливість повідомляти про порушення вимог 

антикорупційного законодавства з боку працівників 

університету. Разом з цим, з метою забезпечення 

оперативного вирішення питань, пов’язаних з 

проходженням навчального процесу в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ, створено 

«гарячу лінію» ОДУВС. У співбесіді, SMS-чаті, 

мобільному додатку Viber, електронній пошті з 

консультантом «гарячої лінії» кожен громадянин на 

правах повної конфіденційності може надати свої 

заяви, скарги, побажання та коментарі щодо 

організації навчального процесу (ставлення викладачів 

до студентів, якості викладання, побутових умов 

навчання тощо). 

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

1. Проведення внутрішніх і зовнішніх 

інформаційних кампаній стосовно 

реалізації МВС антикорупційної 

політики у сфері, що належить до 

відання МВС 

забезпечення розміщення актуальної 

інформації щодо здійснення МВС заходів 

з реалізації державної антикорупційної 

політики на офіційному веб-сайті МВС у 

рубриці «Запобігання корупції» 

Інформація постійно оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті університету. 

 проведення моніторингу повідомлень в Виконується постійно.  



 

 

ЗМІ та Інтернет про факти корупційних 

або пов’язаних з корупцією 

правопорушень з боку працівників МВС, 

організація перевірок таких фактів та 

оприлюднення інформації про вжиті 

заходи або спростування інформації 

Зазначених повідомлень не виявлено. 

 проведення  із залученням громадськості 

в університеті заходів з нагоди 

Міжнародного дня боротьби з корупцією 

06 грудня 2016 року на замовлення Головного 

територіального управління юстиції в Одеській 

області фахівцями університету була проведена ділова 

гра для студентів Одеського коледжу економіки за 

темою: «Притягнення державного нотаріуса до 

відповідальності за корупційні правопорушення» та 

прочитана лекція за темою: «Корупційні діяння та 

відповідальність за корупційні правопорушення». 

09 грудня 2016 року в університеті відбулась IX 

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених 

«Правова система держави: проблеми формування та 

перспективи розвитку», на якої були розглянуті такі 

питання, як: проблемні аспекти щодо виявлення 

корупційних проявів в органах державної влади; 

проблеми протидії політичній корупції в Україні; 

зарубіжний досвід антикорупційної діяльності. 

 

Інша інформація щодо  

запобігання та виявлення корупції 

Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, які 

регламентують діяльність університету, з метою виявлених в них 

можливих корупціогенних факторів. 

837 Накази – 754 

Доручення – 83 

Статут університету 

Колективна угода 

З них кількість нормативно-правових актів, у яких виявлено 

корупціогенні фактори. 
0  

Кількість осіб, охоплених різними формами навчання з питань 

запобігання корупції. 

685 77 студентів ОКР «спеціаліст» (денна та заочна 

форма навчання) навчальна дисципліна 

«Організаційно-правові засади запобігання та 



 

 

протидії корупції»), за результатами складено залік. 

3 працівника університету пройшли та отримали 

сертифікати онлайн курс «Боротьба з корупцією». 

2 працівника пройшли навчання та отримали 

свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

Прослухали лекції у поза навчальний час: 

160 працівників; 380 курсантів, 63 студента  

Кількість осіб, для яких проведено навчання в університеті 680  

Кількість осіб, для яких проведено навчання на базі НАВС 2  

Кількість осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні 

або пов’язані з корупцією правопорушення, з них:  

-до кримінальної 

-до адміністративної 

-до цивільно-правової 

-до дисциплінарної 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Кількість внесених відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань пр. вчинення працівником корупційного злочину 
0  

Кількість проведених органом перевірок з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства, з них 

- кількість перевірок, за результатами яких, матеріали 

надіслано до правоохоронних органів 

0  

Кількість повідомлень, що надійшли до університету про факти 

порушення його працівниками антикорупційного законодавства, 

з них кількість повідомлень за якими було: 

проведено перевірку 

службове розслідування 

усунуто порушення 

0  

 

 

Уповноважена особа  

з реалізації антикорупційної програми                                                                                               О.С. Бормотова 


