
Затверджено  

наказ ОДУВС  

від ___.03.2016 № _______ 

Антикорупційна програма  

Одеського державного університету внутрішніх справ  

на 2016 рік 
 

Загальні положення 

Антикорупційну програму Одеського державного університету внутрішніх справ на 2016 рік (далі – 

Антикорупційна програма ОДУВС) розроблено на 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, Антикорупційної програми МВС України на 2016 рік, затвердженої 

наказом МВС від 29 лютого 2016 року № 142.  

Політика Міністерства внутрішніх справ України щодо запобігання і протидії корупції в апараті МВС, 

територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також в 

Головному управлінні Національної гвардії України та Національній поліції України, Адміністрації Державної 

прикордонної служби України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі 

України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

(далі – система МВС), ґрунтується на принципах: верховенства права; доброчесності на публічній службі; формування 

негативного ставлення до корупції; невідворотності покарання за корупційні правопорушення; ефективності та 

законності використання бюджетних коштів; прозорості та відкритості діяльності; залучення громадськості до 

антикорупційних заходів. 

В основу розроблення Антикорупційної програми ОДУВС покладено такі принципи: відповідність реалізованих 

антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим 

нормативним правовим актам; необхідність створення внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії 

корупції; участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур; відповідальність та 

невідворотність покарання для працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними 

корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; регулярний моніторинг ефективності впроваджених 

антикорупційних заходів. 
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В Антикорупційній програмі ОДУВС визначено мету, проблему та шляхи і способи її розв’язання, завдання і 

заходи з визначенням відповідальних за їх виконання, строків, індикаторів виконання (очікуваний результат).  

Мета 

Метою Антикорупційної програми ОДУВС є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в 

університеті; подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі 

МВС та підвищення рівня довіри громадян до діяльності правоохоронних органів. 

Завдання і заходи 

Заходи щодо запобігання і протидії корупції в університеті наведено в додатках. 

Очікувані результати 

Виконання Антикорупційної програми ОДУВС дасть змогу: продовжити реалізацію антикорупційних заходів, 

започаткованих у минулих роках; удосконалити систему запобігання і протидії корупції в університеті; продовжити 

подальше запровадження механізмів прозорості та доброчесності в діяльності працівників університету; не допустити 

правопорушень, пов’язаних з корупцією; підвищити рівень довіри громадян до діяльності правоохоронних органів. 

 

Додаток 1. 

Заходи Одеського державного університету внутрішніх справ 

 з реалізації  Антикорупційної програми МВС на 2016 рік. 
Найменування 

завдання/заходу  

Антикорупційної 

програми МВС, 

співвиконавцем якого є 

ОДУВС 

Строк виконання, 

визначений 

Антикорупційною 

програмою МВС 

Найменування заходу в 

ОДУВС 

Строк 

виконання в 

ОДУВС 

Відповідальний за 

виконання в ОДУВС 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Примітка  

Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 

 

Організація подання 

 працівниками – 

суб’єктами 

декларування 

декларацій про майно, 

1 квітня 2016 р. 

Організувати  

подання 

працівниками – 

суб’єктами 

декларування 

до 01 

квітня  

2016 року 

Керівники 

структурних 

підрозділів  
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доходи, витрати та 

зобов’язання 

фінансового характеру 

за 2015 рік 

декларацій про 

майно, доходи, 

витрати та 

зобов’язання 

фінансового 

характеру за 2015 рік 

Перевірка  фактів 

своєчасності подання 

декларацій  суб’єктами 

декларування апарату 

МВС 

до 15 квітня 

2016 р. 

Організувати 

перевірку фактів 

своєчасності 

подання декларацій 

суб’єктами 

декларування  

до 15 

квітня 

2016 року 

Медведенко С.В. 

 

 

Перевірка декларацій 

на наявність конфлікту 

інтересів суб’єкта 

декларування 

Квітень 

2016 р. 

Забезпечити 

перевірку 

декларацій на 

наявність конфлікту 

інтересів суб’єкта 

декларування 

квітень 

2016 року 

Медведенко С.В. 

 

 

Надсилання копій 

декларацій суб’єктів 

декларування до 

органів Державної 

фіскальної служби 

до 10 квітня 

2016 р. 

Надіслати копії 

декларацій суб’єктів 

декларування до 

відповідних органів 

Державної 

фіскальної служби 

до 10 

квітня 

2016 року 

Медведенко С.В. 

 

 

Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності МВС, залучення громадськості до здійснення 

антикорупційних заходів 

 

Організація та 

проведення із 

залученням 

до 9 грудня 
Провести із 

залученням 

громадськості в 

до 09 

грудня 

2016 року 

Бормотова О.С., 

Домброван Н.В., 

Медведенко С.В. 
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громадськості заходів 

з нагоди 

Міжнародного дня 

боротьби з корупцією 

в апараті МВС, 

органах влади, 

підконтрольних 

Міністрові, в закладах, 

установах, 

організаціях та на 

підприємствах, щодо 

належать до сфери 

управління МВС 

університеті  

заходи з нагоди 

Міжнародного  

дня боротьби з 

корупцією  

 

Додаток 2 

Завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції  

в Одеському державному університеті внутрішніх справ 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу Строк виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Індикатор виконання 

(очікуваний 

результат) 

Примітки 

1. Створення ефективного механізму системи запобігання і протидії корупції в університеті: 

1. Запровадження 

системного 

підходу до 

запобігання і 

протидії корупції 

в університету 

  

розробити та затвердити 

Антикорупційну програму 

ОДУВС 

березень 

2016 року 

Бормотова О.С. 

   

щоквартально аналізувати 

виконання Антикорупційної 

програми ОДУВС 

до 03 квітня, 

03 липня, 

03 жовтня 

2016 року 

Бормотова О.С. 

  
  

2. Забезпечення визначити відповідальних з до 05 квітня   усі структурні   
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ефективного 

функціонування 

підрозділів (осіб) з 

питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції в 

університеті 

  

питань запобігання та 

виявлення корупції, надати 

інформацію до відділу 

організаційно-аналітичної 

роботи та контролю 

(Бормотовій О.С.) 

2016 року підрозділи 

ОДУВС 

проводити наради з 

керівниками  

структурних  підрозділів 

(відповідальними особами) з 

питань запобігання та 

виявлення корупції  

щокварталу Бормотова О.С. 

Медведенко С.В. 

  

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

формування негативного ставлення до корупції: 

1. Запровадження 

системного 

навчання 

працівників з 

питань, 

пов’язаних із 

запобіганням 

корупції  

  

  

  

провести роз’яснювальну 

роботу серед працівників 

університету щодо дотримання 

правил етичної поведінки 

березень – 

квітень 

2016 року 

Медведенко С.В. 

  

розробити курс 

короткострокового навчання з 

етичної поведінки працівників 

університету та провести 

навчання 

квітень – 

грудень 

2016 року 

Ковальова О.В.  

  

проаналізувати існуючі 

програми  

та навчально-методичні 

матеріали курсів навчання з 

питань запобігання корупції, 

що проводяться ОДУВС 

до 15 квітня 

2016 року 

Сіфоров О.І., 

завідувачі кафедр 
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у разі надходження з МВС 

рознарядки провести на базі 

університету навчання з питань 

запобігання  корупції  

березень – 

грудень 

2016 року 

Томіна В.А. 

  

2. Удосконалення 

системи кадрового 

менеджменту, 

мінімізація 

корупційних 

ризиків при 

прийнятті 

кадрових рішень 

внести доповнення до трудових 

договорів, контрактів, що 

укладаються 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   

2016 року 

Дубенко О.М. 

  

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

інтересів: 

1. Забезпечення 

виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства в 

частині 

фінансового 

контролю 

  

  

  

  

підготувати доручення щодо 

забезпечення подання 

працівниками – суб’єктами 

декларування декларацій про 

майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового 

характеру за 2015 рік у строки, 

встановлені законом 

до 25 березня 

2016 року 

Медведенко С.В. 

  

організувати подання 

працівниками – суб’єктами 

декларування декларацій про 

до 01 квітня 

2016 року 

Керівники 

структурних 

підрозділів 
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майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового 

характеру за 2015 рік 

організувати перевірку фактів 

своєчасності подання 

декларацій суб’єктами 

декларування  

до 15 квітня 

2016 року 

Медведенко С.В. 

  

забезпечити перевірку 

декларацій на наявність 

конфлікту інтересів суб’єкта 

декларування 

квітень 

2016 року 

Медведенко С.В. 

  

надіслати копії декларацій 

суб’єктів декларування до 

відповідних органів Державної 

фіскальної служби 

до 10 квітня 

2016 року 

Медведенко С.В. 

  

2.Забезпечення 

виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства в 

частині 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту 

інтересів 

проводити  інформаційну 

кампанію для працівників 

університету щодо роз’яснення 

поняття конфлікту інтересів  

квітень – 

грудень 

2016 року 

Медведенко С.В. 

  

4. Запобігання корупції у сфері державних закупівель: 

Здійснення 

контролю за 

проведенням 

державних 

перевірка документації 

учасників процедури 

державних закупівель на 

предмет дотримання 

згідно з планом 

державних 

закупівель на 

2016 рік  

Дубенко О.М., 

Михальченко Ю.В. 
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закупівель з 

метою мінімізації 

корупційних 

ризиків  

  

  

  

антикорупційного 

законодавства, які проводяться 

в університеті 

здійснення організаційних 

заходів використання системи 

електронних державних 

закупівель при проведенні 

процедури державних 

закупівель в університеті   

до 01 квітня 

2016 року 

Дубенко О.М., 

Михальченко Ю.В. 

  

забезпечення оприлюднення 

договорів про закупівлі, що 

проводяться в університеті на 

офіційному веб-сайті  

згідно з планом 

державних 

закупівель на 

2016 рік  

Дубенко О.М., 

Михальченко Ю.В. 
  

здійснення організаційних 

заходів забезпечення 

здійснення  відповідно до 

вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі» закупівель, 

що   проводяться в 

університеті     

починаючи  

з 01 квітня 2016 

року 

Дубенко О.М., 

Михальченко Ю.В. 

Нікітін А.А. 

  

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 

у строки, 

визначені 

Планом  

Михальченко Ю.В. 
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Міністрів України від 01 серпня 

2013 року  

№ 774-р 

2. Забезпечення 

прозорості 

виконання 

бюджетних 

програм 

забезпечення розміщення на 

офіційному веб-сайті інформації 

про використання коштів 

державного бюджету на 

виконання бюджетних програм 

у строки, 

визначені 

законодавством 

Михальченко Ю.В. 

  

3. 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 

щокварталу 

протягом  

2016 року  

Михальченко Ю.В. 

  

6.  Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання 

допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства: 

Організація 

системи 

виявлення 

інформації про 

порушення 

працівниками 

вимог Закону 

запровадити на офіційному веб-

сайті університету відповідної 

рубрики для можливості 

повідомляти громадянами про 

порушення вимог 

антикорупційного 

законодавства з боку 

до 10 квітня 

2016 року 

Лифар І.В., 

Деркач В.А. 
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України «Про 

запобігання 

корупції» 

працівників університету 

7. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності університету, залучення громадськості до здійснення 

антикорупційних заходів: 

Проведення 

внутрішніх і 

зовнішніх 

інформаційних 

кампаній 

стосовно 

реалізації 

університетом 

антикорупційної 

політики у сфері, 

що належить до 

відання МВС 

  

  

забезпечити розміщення 

актуальної інформації щодо 

здійснення заходів з реалізації 

державної антикорупційної 

політики на офіційному  

веб-сайті  

не пізніше 

наступного дня 

після події 

(заходу) 

Лифар І.В. 

  

  

проводити  моніторинг 

повідомлень в ЗМІ та Інтернет 

про 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 

у разі появи 

повідомлення 

Лифар І.В., 

Бормотова О.С., 

Медведенко С.В. 

  

провести із залученням 

громадськості в університеті  

заходи з нагоди Міжнародного  

дня боротьби з корупцією  

до 09 грудня 

2016 року 

Бормотова О.С., 

Домброван Н.В., 

Медведенко С.В. 
  

 

 

 

Уповноважений з реалізації антикорупційної програми.  
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Уповноваженою особою з реалізації антикорупційної програми призначено начальника відділу організаційно-

аналітичної роботи та контролю ОДУВС Бормотову Олену Сергіївну, яка у своєї діяльності керується Конституцією та 

законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 

Міністрів України, міжнародними договорами України, актами Міністерства внутрішніх справ України.  

Згідно статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» та Типового положення про уповноважений підрозділ 

(особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

04.09.2013 № 706, уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань: розробляє та проводить заходи щодо 

запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; надає іншим структурним 

підрозділам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства; вживає заходів до виявлення конфлікту 

інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту 

інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і 

службових осіб, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків; надає допомогу в заповненні 

декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; у разі виявлення 

фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи 

службовими особами інформує в установленому порядку про такі факти ректора університету, а також правоохоронні 

органи відповідно до їх компетенції; веде облік працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень; повідомляє у письмовій формі керівництво університету про факти, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами. 

Уповноважена особа має право: отримувати від структурних підрозділів інформацію і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом 

або таку, що містить державну таємницю; отримувати від працівників університету усні та письмові пояснення з питань, 

які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок). 

Моніторинг виконання та оцінка ефективності.  
Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми ОДУВС здійснюється комісією з моніторингу 

виконання Антикорупційної програми ОДУВС (далі – комісія) на чолі із проректором державного університету, склад 

якої затверджується наказом ОДУВС. Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Рішення комісії, 

оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо 

Антикорупційної програми ОДУВС.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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У період між засіданням комісії безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми ОДУВС, 

формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється уповноваженою 

особою, яка звітує про хід виконання Антикорупційної програми ОДУВС перед МВС України. Оцінка ефективності 

виконання Антикорупційної програми ОДУВС здійснюється на засіданні ректорату та враховується при розробленні 

Антикорупційної програми МВС на наступний рік. 

Програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми, Антикорупційної програми МВС 

України,  інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, 

передбачені програмою, у процесі їх реалізації. 

 

Начальник відділу організаційно-аналітичної  

роботи та контролю ОДУВС                                                                                                                       О.С. Бормотова 


