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 даних про 

уповноважених осіб з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

закладів, установ та 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління МВС та її 

розміщення 

(оновлення) у рубриці 

«Запобігання 

корупції» веб-сайту 

МВС 

 що настає за 

звітним 

що настає за 

звітним 

и та 

підприємства, 

що належать до 

сфери 

управління МВС 

  

«Запобігання 

корупції» веб-

сайту розміщена 

актуальна 

інформація  

 7) повідомлення 

УЗКПЛ про 

призначення/звільнен

ня уповноваженої 

особи з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

закладів, установ та 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління МВС 

Протягом 

трьох 

 робочих днів 

після 

призначення 

/звільнення 

Протягом 

трьох 

робочих днів 

після 

призначення 

/звільнення 

Протягом 

трьох 

робочих днів 

після 

призначення 

/звільнення 

Керівники 

закладів, 

установ та 

підприємств, що 

належать до 

сфери 

управління МВС 

Забезпечено 

своєчасну 

актуалізацію 

інформації про 

осіб 

Направлений 

лист до УЗК 

МВС від 

24.02.2020 року 

вих.№ 433 з  

інформацією про 

призначення 

уповноваженого 

з 

антикорупційної 

діяльності 

ОДУВС.  

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з 
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поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

2. Навчання та заходи 

з поширення 

інформації щодо 

програм 

антикорупційного 

спрямування 

1) проведення 

обов’язкового 

інструктажу 

працівником 

уповноваженого 

підрозділу (особою) з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

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 корупції», 

апарату МВС, 

територіальних органів, 

закладів, установ і 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління МВС 

Протягом 

двох робочих 

днів після 

призначення 

на посаду 

Протягом 

двох 

робочих днів 

після 

призначення 

на посаду 

Протягом 

двох 

робочих 

днів після 

призначенн

я на посаду 

УЗКПЛ 

Структурні 

підрозділи 

апарату МВС 

ГСЦ 

РСЦ 

Заклади, 

установи та 

підприємства, 

що належать до 

сфери 

управління МВС 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Журнал 

інструктажів 

№4019. 

У звітному 

періоді 

проведений 

інструктаж з 1 

новопризначени

м працівником. 
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 2) проведення 

обов’язкового 

інструктажу із членами 

приймальної комісії з 

питань організації 

відбору і прийняття на 

навчання до закладів 

вищої освіти, що 

належаться до сфери 

управління МВС, 

організації проведення 

вступних випробувань, 

виключення неділових 

стосунків із 

вступниками чи їх 

близькими особами 

До початку 

вступної 

кампанії 

До початку 

вступної 

кампанії 

До початку 

вступної 

кампанії 

Заклади вищої 

освіти, що 

належаться до 

сфери 

управління МВС 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Журнал 

інструктажів 

№4019. 

У звітному 

періоді 

проведено 

інструктажі з 46 

членами 

приймальної 

комісії. 

 3) проведення 

обов’язкового 

інструктажу із членами 

екзаменаційних комісій 

щодо дотримання 

вимог 

антикорупційного 

законодавства, 

забезпечення 

об’єктивного та 

прозорого оцінювання 

результатів навчання 

До початку 

екзаменів 

До початку 

екзаменів 

До початку 

екзаменів 

Заклади вищої 

освіти, що 

належаться до 

сфери 

управління МВС 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Членів 

екзаменаційних 

комісій 

ознайомлено 

під підпис  

щодо 

дотримання 

вимог 

антикорупційног

о законодавства, 

забезпечення 
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об’єктивного та 

прозорого 

оцінювання 

результатів 

навчання 

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

1. Забезпечення 

виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства в 

частині фінансового 

контролю 

2) перевірка фактів 

своєчасності подання 

декларацій суб’єктами 

декларування: 

закладів, установ та 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління МВС 

 

 

Упродовж 

трьох робочих 

днів з дня 

виявлення 

такого факту 

Упродовж 

трьох робочих 

днів з дня 

виявлення 

такого факту 

Упродовж 

трьох робочих 

днів з дня 

виявлення 

такого факту 

Керівники 

закладів, 

установ та 

підприємств, що 

належать до 

сфери 

управління 

МВС 

Про наявні 

факти порушень 

закладом, 

установою та 

підприємством 

повідомлено  

Агентство за 

встановленою 

формою та 

електронною 

поштою 

поінформовано 

УЗКПЛ 

Фактів 

порушень 

своєчасності  

подання 

декларацій 

суб’єктами 

декларування 

ОДУВС не 

встановлено 

 4) підготовлено 

узагальнену 

інформацію для 

керівництва МВС за 

результатами 

деклараційної 

кампанії: 

в апараті МВС, 

Квітень Квітень Квітень УЗКПЛ 

ГСЦ 

РСЦ 

Керівники 

закладів, 

установ та 

підприємств, що 

належать до 

Підготовлено 

доповідну 

записку 

державному 

секретарю про 

підсумки 

деклараційної 

кампанії 

Про результати 

перевірки 

своєчасної 

подачі 

декларацій 

працівниками 

ОДУВС за 2019 

рік до УЗК 



 

 

6 

 

1 2 3 4 5 6 

територіальних 

органах,  закладах, 

установах та 

підприємствах, що 

належать до сфери 

управління МВС 

сфери 

управління 

МВС 

МВС 

направлено 

лист від 

02.06.2020 

№1/1037 

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

розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту 

1. Здійснення 

контролю за 

проведенням 

публічних закупівель 

з метою мінімізації 

корупційних ризиків   

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, 

ЦОВВ, НГУ 

Згідно з 

планами 

закупівель  на 

2020 рік 

Згідно з 

планами 

закупівель  на 

2021 рік 

Згідно з 

планами 

закупівель  на 

2022 рік 

Замовник 

закупівель згідно 

із Законом 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

Розміщено 

інформаційне 

повідомлення 

на вебсайті 

Всі тендерні 

пропозиції, 

результати 

тендерів і 

укладені за 

тендерами 

договори 

ОДУВС 

оприлюднюєтьс

я згідно 

законодавства 

на сайті 

Prozorro за 

адресою: 
https://prozorro.go

v.ua/tender 

2. Посилення 

ефективності 

управління 

1) організація 

виконання завдань і 

заходів, на виконання 

Стратегії модернізації 

У строки, 

визначені 

Планом 

У строки, 

визначені 

Планом 

У строки, 

визначені 

Планом 

ДФОП 

ДПООНД 

ДДМР 

ГСЦ 

Виконано 

заходи 

Ефективність 

управління 

фінансовими 

ресурсами зросла 

https://prozorro.gov.ua/tender
https://prozorro.gov.ua/tender
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фінансовими 

ресурсами 

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  

Заклади, 

установи, 

підприємства, 

що належать до 

сфери 

управління МВС 

НПУ 

АДПС 

ДМС 

ДСНС 

ГУ НГУ 

 

внаслідок 

використання ПЗ 

в модулях МІА, 

СДО «Клієнт 

казначейства – 

Казначейство», 

АС «Є-звітність» 

VI. Участь у реалізації заходів, що належать компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України 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 

Стратегії комунікацій 

у сфері запобігання та 

протидії корупції 

3) організація та 

проведення разом із 

громадськими та 

міжнародними 

організаціями, іншими 

заінтересованими 

інституціями 

регіональних круглих 

столів щодо 

визначення 

корупційних ризиків у 

діяльності МВС, 

шляхів запобігання та 

Березень Березень Березень УЗКПЛ 

ДК 

ОДУВС 

Громадська рада 

при МВС (за 

згодою), інші 

громадські 

організації (за 

згодою) 

КМЄС (за 

згодою), інші 

міжнародні 

організації (за 

Підготовлено 

доповідну 

записку 

державному 

секретарю МВС 

за результатами 

проведеного 

заходу 

Захід не 

проведено у 

зв’язку із 

введенням 

карантинних 

обмежень 
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протидії корупції в 

МВС на базі ОДУВС 

згодою) 

Інші 

заінтересовані 

інституції (за 

згодою) 


