
 

 

Додаток до вих. 

ОДУВС № ___ 

від __________ 

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

державної антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки протягом 2017 року. 
 

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 2017 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) 

Наказом МВС України від 31.08.2017 року 

№ 744 «Про організаційно-штатні зміни» 

до відділу організаційно-аналітичної 

роботи та контролю введено штатну 

посаду уповноваженої особи. 

Наказом ОДУВС від 29.01.2018 року № 15 

призначено на посаду уповноваженого з 

Антикорупційної діяльності відділу 

організаційно-аналітичної роботи та 

контролю Фортуну Євгенія 

Олександровича моб.тел.0978571753  

 



 

 

Додаток 2 

до Антикорупційної програми МВС 

Найменування заходу Зміст заходу Інформація про стан виконання заходу 

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

1. Здійснення організаційних заходів 

щодо запобігання і протидії корупції  

- розробка, погодження та затвердження 

Антикорупційної програми МВС; 

- створення комісії з координації та 

моніторингу Антикорупційної програми 

МВС; 

- аналіз виконання Антикорупційної 

програми. 

Розроблено та погоджено з Управлінням запобігання 

корупції та проведення люстрації МВС України 

Антикорупційну програму Одеського державного 

університету внутрішніх справ на 2017 рік, яку 

розміщено на офіційному веб-сайті університету;  

-затверджено комісію з координації та моніторингу 

Антикорупційної програми Одеського державного 

університету внутрішніх справ на 2017 рік; 

- 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. 

2. Нормативно-правове регулювання 

відносин 

розроблення наказу «Про затвердження 

розподілу обов’язків між першим 

проректором та проректорами ОДУВС» 

Наказ ОДУВС від 02.02.2017 № 36 

3. Забезпечення ефективного 

функціонування уповноважених осіб з 

питань запобігання та виявлення корупції  

прийняття участі у нарад-семінарах з 

питань запобігання та виявлення корупції  

Уповноважена особа та проректор університету 

прийняли участь: 

22-23 червня п.р. у тематичному короткостроковому 

семінарі з підвищення кваліфікації з питань 

запобігання та протидії корупції. Учасники склали 

підсумкове тестування та отримали посвідчення; 

16 листопаду п.р. у семінарі-тренінгу для державних 

службовців, посадових осіб юридичних осіб 

публічного права, який проводили представники НАЗК 

з метою роз’яснення законодавства про конфлікт 

інтересів «Конфлікт інтересів: треба знати!» . 



 

 

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 обов’язкового інструктажу 

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 

Робота в даному напрямі перебуває на постійному 

контролі керівництва університету. 

 
 

 проведення інструктажу та тренінгів  

щодо основних положень 

антикорупційного законодавства 

(обмежень, заборон), а також правил 

етичної поведінки для працівників 

університету  

Систематично під час проведення Дня дисципліни 

проводяться індивідуально-виховні бесіди з 

працівниками з питань дотримання законності та 

недопущення корупційних діянь.  

Протокол № 5 від 05.06.2017, протокол № 6 від 

03.07.2017, протокол № 8 від 04.09.2017, протокол № 

10 від 04.12.2017 

 прийняття участі у  підвищені 

кваліфікації (спеціалізації) з питань 

запобігання  корупції,   проведення яких 

заплановано на базі НАВС 

22-23 червня п.р. на базі НАВС проведено  

короткостроковий семінар з підвищення кваліфікації з 

питань запобігання та протидії корупції, в якому брали 

участь уповноважена особа Бормотова О.С. та 

проректор університету Поліщук О.Г. 

 

2. Удосконалення системи кадрового 

менеджменту, мінімізація корупційних 

ризиків при прийнятті кадрових рішень 

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  

Голова комісії - проректор державного університету 

Поліщук О.Г. обов’язково візує всі накази 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 



 

 

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

1. Забезпечення виконання вимог 

антикорупційного законодавства в 

частині фінансового контролю  

Провести навчання з роз’яснення 

порядку заповнення в електронній формі 

декларації  та отримання електронного 

цифрового підпису 

На виконання доручення МВС України від 12.12.2016                                          

№ 171/07/01/18-2016 “Про організацію навчання з 

питань електронного декларування”, з метою 

належного виконання положень Закону України “Про 

запобігання корупції” у частині здійснення у 2017 році 

електронного декларування майна, доходів, витрат і 

зобов’язань фінансового характеру за 2016 рік 

поліцейськими, які є суб’єктами декларування 

проведено навчання з роз’яснення порядку заповнення 

в електронній формі декларації  та отримання 

електронного цифрового підпису 

 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 

Доручення ОДУВС від 03.02.2017 № 14  

 Організувати подання працівниками – 

суб’єктами декларування електронних 

декларацій про майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового характеру за 

2016 рік 

Усі поліцейські, які працюють та навчаються в 

університеті до 01.04.2017 надали електронні 

декларації на сайті НАЗК. 

 

 Повідомити Агентства про неподання чи 

несвоєчасне подання (у разі виявлення 

такого факту) декларацій  суб’єктами 

декларування 

 

 

Під час моніторингу декларацій працівників 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

на сайті Національного агентства з питань запобігання 

корупції 22.06.2017 було виявлено, що лейтенант 

поліції Конденко Ярослав Сергійович невчасно вніс 

інформацію до Реєстру декларацій про суттєві зміни в 

майновому стані стосовно зареєстрованого в Реєстрі 

речових прав нерухомого майна (квартири). Вартість 

квартири становить 575 тис. 960 грн. Повідомлення 

про невчасну надану інформацію до НАЗК 



 

 

лейтенантом поліції Конденком Я.С. письмово 

направлено голові Національного агентства з питань 

запобігання корупції Корчак Н.М. (лист ОДУВС від 

23.06.2017 № 1543). 

06 вересня 2017 року працівниками Одеського 

управління ДВБ НПУ відносно лейтенанта поліції 

Конденка Я.С., фахівця факультету № 1, складено 

адміністративний протокол за № 5/2017 про виявлене 

корупційне правопорушення, пов’язане з корупцією, 

відповідальність за порушення якого передбачено 

частиною 2 статті 172-6 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

Наказом ОДУВС від 14.09.2017 № 374 за даним 

фактом призначено комісійне проведення службового 

розслідування. На підставі наданого рапорту, 

лейтенант поліції Конденко Я.С. наказом ОДУВС від 

28.09.2017 №220 о/с, відряджений з 01.10.2017 для 

подальшого проходження служби до Національній 

поліції України. 

30.06.2017 що під час моніторингу питання 

неухильного дотримання вимог антикорупційного 

законодавства суб’єктами декларування Одеського 

державного університету внутрішніх справ т.в.о. 

декана Херсонського факультету ОДУВС Соловей 

О.М. виявив, що підполковник поліції Лобода Іван 

Іванович, провідний фахівець Херсонського 

факультету ОДУВС 11.03.2017 продав автомобіль 

марки OPEL VEKTRA, 1998 року випуску, за 84 300 

гривень, проте відомості до Реєстру декларацій про 

суттєві зміни в майновому стані не надав. Також було 

встановлено, що 09.04.2017 ним було придбано 

автомобіль марки HUNDAI ELANTRA, 2010 року 

випуску, за 212 000 гривень та відповідну інформацію 

про суттєві зміни в майновому стані до НАЗК також не 

надав. Повідомлення про ненадання інформації до 



 

 

НАЗК підполковником поліції Лободою І.І. письмово 

направлено голові Національного агентства з питань 

запобігання корупції Корчак Н.М. (лист ОДУВС від 

30.06.2017 № 1578). 

09.08.2017 під час моніторингу було встановлено, що 

лейтенант поліції Бакума І.М., фахівець відділу 

міжнародного співробітництва ОДУВС, 07.08.2017 

внесла відомості до Реєстру декларацій про суттєві 

зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням 

доходу від відчуження нерухомого майна, які сталися  

17 липня, такимм чином Бакума І.М. не дотрималась 

вимог частини другої статті 52 Закону України “Про 

запобігання корупції”, а саме необхідності не пізніше 

ніж на десятий календарний день з дня отримання 

доходу або придбання майна повідомити про це НАЗК 

шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-

сайті. Повідомлення письмово направлено голові НАЗК 

Корчак Н.М. (лист ОДУВС від 09.08.2017 № 2094). 

2.Забезпечення виконання вимог 

антикорупційного законодавства в 

частині запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів  

Узагальнити інформації про близьких 

осіб, які працюють в системі МВС 

Інформація узагальнена 

 Проводити  інформаційну кампанію для 

працівників університету щодо 

роз’яснення поняття конфлікту інтересів  

Під час проведення Дня дисциплін роз’яснюється 

поняття конфлікту інтересів( протокол  № 10 від 

04.12.2017) 

4. Запобігання корупції у сфері державних закупівель 

1.Здійснення контролю за проведенням 

публічних закупівель з метою мінімізації 

корупційних ризиків   

Проводити перевірку документації 

учасників процедури державних 

закупівель на предмет дотримання 

антикорупційного законодавства, які 

проводяться в університеті 

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. 

 Використовувати систему електронних 

державних закупівель при проведенні 

процедури державних закупівель в 

університеті продовжувати співпрацю з 

ТОВ «Держзакупівлі. Онлайн» 

Система електронних державних закупівель 

впроваджена з 01 серпня 2016 року. 

 

 

 Контролювати своєчасне оприлюднення 

договорів про закупівлі, що проводяться 

в університеті на офіційному веб-сайті 

На офіційному веб-сайті університету та на веб-

порталі «Державні закупівлі» постійно 

оприлюднюється інформація про використання коштів 

в університеті та розміщені договори про закупівлю. 

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 

Фінансові ресурси використовуються економно та 

раціонально  

 

 

3. Забезпечення прозорості виконання 

бюджетних програм  

Забезпечити своєчасне розміщення на 

офіційному веб-сайті інформації про 

використання коштів державного 

бюджету на виконання бюджетних 

програм 

Інформація про використання коштів в університеті 

постійно розміщується на офіційному веб-сайті 

університету та веб-порталах «Державні закупівлі», 

Прозоро 

 

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» 

Проводити моніторинг повідомлень на 

офіційному веб-сайті університету  та 

дзвінків на гарячу лінію громадян про 

порушення вимог антикорупційного 

законодавства з боку працівників 

З метою повідомлення громадянами фактів 

порушення антикорупційного законодавства з боку 

працівників Одеського державного університету 

внутрішніх справ на офіційному веб-сайті 

університету функціонує «лінія довіри».  



 

 

університету Також 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). 

 Запровадити на офіційному веб-сайті 

університету анкетування про 

дотримання законодавства під час 

вступної кампанії 

З початку роботи приймальної комісії на офіційному 

веб-сайті університету було відкрито онлайн 

анкетування щодо дотримання законодавства під час 

проведення вступної кампанії, за результатами 

опитування ніяких порушень законодавства з боку 

працівників університету не виявлено. 

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» 

13 лютого 2017 року професором кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу 

разом зі старшим оперуповноваженим з особливо 

важливих справ Управління захисту економіки в 

Одеській області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України проведено лекцію для 

курсантів 3-го курсу факультету №1 з навчальної 

дисципліни «Адміністративна відповідальність» на 

тему «Особливості адміністративної відповідальності 

за корупційні правопорушення». Захід висвітлено на 

офіційному веб-сайті університету («Залучення 

практичних працівників поліції до проведення занять: 

поєднання теорії та практики», 14.02.2017). 

10 квітня 2017 року професором кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу 

разом із старшим оперуповноваженим з ОВС 

управління внутрішньої безпеки ГУНП в Одеській 

області проведено лекцію для слухачів курсів 



 

 

первинної професійної підготовки поліцейських, яких 

вперше прийнято на службу в підрозділи кримінальної 

поліції, відділу післядипломної освіти з навчальної 

дисципліни «Адміністративна відповідальність та 

провадження у справах про адміністративні 

правопорушення» на тему «Адміністративна 

відповідальність за корупційні правопорушення». 

Захід висвітлено на офіційному веб-сайті університету 

(«Залучення практичних працівників до освітнього 

процесу в ОДУВС», 12.04.2017).  

В рамках підвищення кваліфікації керівників 

підрозділів ГУНП у Херсонській області, завідувач 

кафедри професійних та спеціальних дисциплін 

виступив перед слухачами з лекцією за темою: «Роль 

керівника в забезпеченні дотримання законності і 

свобод людини в діяльності підлеглих, попередження 

фактів корупції, жорстокості, катування, нелюдського 

поводження або такого, що принижує честь та гідність 

людини». Захід висвітлено на офіційному веб-сайті 

університету («Участь працівників Херсонського 

факультету ОДУВС у підвищенні кваліфікації 

керівників підрозділів ГУНП у Херсонській області», 

19.04.2017). 
24-25 квітня та 06-07 червня 2017 року в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ проведено 

семінар-тренінг для поліцейських ГУНП в Одеській 

області перед призначенням на керівну посаду, у тому 

числі вищу керівну посаду, ніж займана. Під час 

заходів учасники обговорювали ряд питань, в тому 

числі «Роль керівника в забезпеченні дотримання 

законності, прав і свобод людини в діяльності 

підлеглих, попередження фактів корупції, жорстокості, 

катування, нелюдського поводження або такого, що 

принижує честь та гідність людини тощо». Заходи 

висвітлено на офіційному веб-сайті університету 



 

 

(25.04.2017 та 07.06.2017). 

Разом з цим, інформацію про забезпечення виконання 

в університеті заходів Державної програми щодо 

реалізації засад державної антикорупційної політики в 

Україні на 2015-2017 роки у 2016 році оприлюднено на 

офіційному веб-сайті ОДУВС 

 проведення моніторингу повідомлень в 

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 

Постійно проводиться моніторинг ЗМІ та Інтернет 

ресурсів 

 провести заходи з нагоди Міжнародного 

дня боротьби з корупцією 

06 грудня 2017 року проведено засідання круглого 

столу «Запобігання корупції в Україні», присвячене 

Міжнародному дню боротьби з корупцією. У ході 

засідання було обговорено наступні питання: 

профілактику проявів корупції в органах державної 

влади, місцевого самоврядування, правоохоронних 

органах і судах, закладах освіти; відповідальність за 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 

методику розслідування корупційних злочинів; 

протидію та запобігання корупційним злочинам в 

Україні та в світі. 

Додаток 3  

до Антикорупційної програми МВС 

Номер ідентифікаційного корупційного 

ризику 

Зміст заходу щодо усунення 

корупційного ризику 

Інформація про стан виконання заходу 

7. Управління персоналом 

1. Вплив з боку посадових або інших осіб з 

метою сприяння прийняттю на державну 

службу близьких їм осіб, неповідомлення 

Проведення інструктажу членам 

комісії в частині дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, у 

Проводиться інструктаж 



 

 

членом комісії з відбору кандидатів на 

посаду про конфлікт інтересів 

тому числі щодо запобігання 

конфлікту інтересів, фіксування їх у 

відповідній документації    

2. Надання посадовою особою переваги 

кандидатам на вступ до вищих навчальних 

закладів через вплив третіх осіб 

Запровадження через офіційний веб-

сайт університету анкетування 

громадян про дотримання  

відповідним навчальним закладом 

законодавства під час вступної 

кампанії 

З початку роботи приймальної комісії на офіційному 

веб-сайті університету було відкрито онлайн 

анкетування про дотримання законодавства під час 

вступної кампанії 

 

Уповноважена особа  

з реалізації антикорупційної програми                                                                                               О.С. Бормотова 

31.01.2018 


