
 

Додаток 1  

до вихідного листа  

Одеського державного 

університету внутрішніх справ 

від ____  жовтня 2022 року №______  
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання Антикорупційної програми МВС України на 2020-2022 роки 

в Одеському державному університеті внутрішніх справ за 9 місяців 2022 року 
 

Найменування 

завдання  

Зміст заходу Строк виконання Відповідальний за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Стан виконання 

2020 2021 2022    

1 2 3 4 5 6 

        

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,  

нормативно-правове регулювання відносин 

        

3. Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

уповноважених 

підрозділів (осіб) з 

питань запобігання та 

виявлення корупції у 

системі МВС 

1) актуалізація 

інформації про 

керівників 

уповноважених 

підрозділів (осіб) з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції ЦОВВ, 

НГУ, ГСЦ, РСЦ, 

закладів, установ та 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління МВС 

Щокварталу, 

не пізніше 5 

числа місяця, що 

настає за звітним 

Щокварталу, 

не пізніше 5 

числа місяця, 

що настає за 

звітним 

Щокварталу, 

не пізніше 5 

числа місяця, 

що настає за 

звітним 

УЗКПЛ 

ГУ НГУ 

НПУ 

АДПС 

ДМС 

ДСНС 

ГСЦ 

РСЦ 

Заклади, 

установи, 

підприємства, що 

належать до 

сфери управління 

Узагальнено 

інформацію 

про керівників 

уповноваже-

них підрозділів 

(осіб) 

Виконано. 

Направлено лист 

до УЗК МВС від 

10 січня 2022 року 

вих.№1/61 з 

інформацією про 

призначення 

уповноваженого з 

антикорупційної 

діяльності 

ОДУВС  

Файчук С. 
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МВС 

 6) актуалізація 

інформації у тому 

числі контактних 

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 

Березень Щокварталу, 

не пізніше 5 

числа місяця, 

що настає за 

звітним 

Щокварталу

, не пізніше 

5 числа 

місяця, що 

настає за 

звітним 

УЗКПЛ 

ДК 

Заклади, 

установи та 

підприємства, що 

належать до 

сфери управління 

МВС 

Розміщено 

актуальну 

інформацію  

Постійно 

виконується 

Інформація 

оприлюднена на 

офіційному 

вебсайті МВС. 

 

 

 

 

 

 7) повідомлення 

УЗКПЛ про 

призначення/звіл-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 

Виконано. 

Направлений лист 

до УЗК МВС від 

10 січня 2022 року 

вих.№1/61 з 

інформацією про 

призначення 

уповноваженого з 

антикорупційної 

діяльності 

ОДУВС  

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

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 

Виконується на 

постійній 

основі.  

З новопризначе-

ними 

працівниками 

ОДУВС 

уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності 

проводить 

обов’язкові 

інструктажі 

щодо основних 

положень 

антикорупцій-

ного 

законодавства 

(обмежень, 

заборон), правил 

етичної 

поведінки, а 

також подання 

такими особами 

відомостей про 

працюючих в 

МВС та 

університету 

близьких осіб. 

Дані фіксуються 
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у  журналі 

обліку 

інструктажів 

№4019. 

 

 2) проведення 

обов’язкового 

інструктажу із 

членами 

приймальної комісії 

з питань організації 

відбору і прийняття 

на навчання до 

закладів вищої 

освіти, що належать 

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 

належать до 

сфери управління 

МВС 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Виконано. З 

членами 

приймальної 

комісії головою 

приймальної 

комісії та 

уповноваженим 

з антикорупцій-

ної діяльності до 

початку 

вступної 

кампанії 2022 
року проведено 

інструктажі 

(співбесіди) з 

приводу 

дотримання 

вимог 

антикорупцій-

ного законода-

вства, 

нормативних 

актів, що 

регламентують 

порядок 

організації 

відбору і 

прийняття на 

навчання до 
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університету, 

організації 

проведення 

вступних 

випробувань, 

виключення 

неділових 

стосунків із 

вступниками та 

їх близькими 

особами. 

 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 

належать до 

сфери управління 

МВС 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Виконується на 

постійній 

основі. Із 

членами 

екзаменаційних 

комісій 

уповноваженим 

з 

антикорупційної 

діяльності 

проводяться 

інструктажі 

щодо 

дотримання 

вимог 

антикорупційног

о законодавства, 

забезпечення 

об’єктивного та 

прозорого 

оцінювання 

результатів 
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навчання (10 

інструктажів). 

 4) організація та 

проведення на базі 

ОДУВС навчання 

щодо основних 

положень  

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, 

заборон), а також 

правил етичної 

поведінки для 

працівників 

територіальних 

органів МВС 

закладів, установ і 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління МВС, в 

Одеській, 

Миколаївській, 

Херсонській 

областях 

Вересень Вересень Вересень УЗК 

ДП 

ОДУВС 

НПУ 

ГСЦ 

РСЦГСЦ 

Заклади, 

установи і 

підприємства, що 

належать до 

сфери управління 

МВС 

КМЄС (за 

згодою), інші 

міжнародні 

організації  

(за згодою) 

 

Навчанням 

охоплено 70%  від 

запланованої 

кількості 

учасників 

Виконано. 22 

вересня 2022 року 

проведено на базі 

ОДУВС навчання 

щодо основних 

положень  

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, 

заборон), а також 

правил етичної 

поведінки для 

працівників 

територіальних 

органів МВС, 

закладів, установ 

і підприємств, що 

належать до 

сфери управління 

МВС, в Одеській, 

Миколаївській, 

Херсонській 

областях 

 

96 осіб взяли 

участь у 

навчаннях, 

інформацію 

розміщенно на 

сайті ОДУВС: 

https://oduvs.edu.

ua/news/%d0%bd

https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
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%d0%b0-

%d0%b1%d0%b0

%d0%b7%d1%96

-

%d0%be%d0%b4

%d1%83%d0%b2

%d1%81-

%d0%bf%d1%80

%d0%be%d0%b2

%d0%b5%d0%b4

%d0%b5%d0%bd

%d0%be-

%d0%b4%d0%b8

%d1%81%d1%82

%d0%b0%d0%bd

%d1%86%d1%96

%d0%b9%d0%bd

%d0%b5-

%d1%80/.  

 8) проведення 

тестування 

уповноважених осіб 

з питань 

запобігання та 

виявлення корупції  

закладів, установ та 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління МВС, на 

предмет виявлення 

рівня знань 

антикорупційного 

I півріччя 
 

 I півріччя 
 

УЗК 
ДП 

ДОЗР 
ДДМР 

ДІ 
СРП 

Проведено 

тестування, 

визначено рівень 

знань 

Виконано. 

Уповноважена з 

антикорупційної 

діяльності 

ОДУВС  

Файчук С. 

успішно 

пройшла 

тестування.  

УЗК МВС 

поінформовано 

про результати 

https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
https://oduvs.edu.ua/news/%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%96-%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b5-%d1%80/
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законодавства та 

організації роботи із 

запобігання 

корупції  

тестування 

листом  від 

29.06.2022 

№1/1717  

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 

Перевірка фактів 

порушень 

своєчасності  

подання 

декларацій 

суб’єктами 

декларування 

ОДУВС не 

проводилася у 

зв’язку з 

відтермінуван-

ням строків 

декларування 

через введення 

воєнного стану 

 4) підготовлено 

узагальнену 

інформацію для 

керівництва МВС за 

результатами 

деклараційної 

кампанії: 

в апараті МВС, 

територіальних 

органах,  закладах, 

установах та 

підприємствах, що 

Квітень Квітень Квітень УЗКПЛ 

ГСЦ 

РСЦ 

Керівники 

закладів, установ 

та підприємств, 

що належать до 

сфери 

управління МВС 

Підготовлено 

доповідну 

записку 

державному 

секретарю про 

підсумки 

деклараційної 

кампанії 

Перевірка 

своєчасності 

подання 

декларацій  

суб’єктами 

декларування 

ОДУВС не 

проводилася у 

зв’язку з 

відтермінуван-

ням строків 

декларування 
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належать до сфери 

управління МВС 

через введення 

воєнного стану. 

 

 

  

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 

Виконується на 

постій основі. 

Інформацію 

розміщено на 

сайті ОДУВС з 

посиланням на  

систему 

електронних 

закупівель  

ProZorro. 

 

 

2. Посилення 

ефективності 

управління 

фінансовими 

ресурсами 

1) організація 

виконання завдань і 

заходів, на 

виконання Стратегії 

модернізації 

системи 

бухгалтерського 

обліку та 

У строки, 

визначені Планом 

У строки, 

визначені 

Планом 

У строки, 

визначені 

Планом 

ДФОП 

ДПООНД 

ДДМР 

ГСЦ 

Заклади, 

установи, 

підприємства, що 

належать до 

Виконано 

заходи 

Виконується на 

постійній основі. 

Ефективність 

управління 

фінансовими 

ресурсами зросла 

внаслідок 
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фінансової звітності 

в державному 

секторі на період до 

2025 року, 

схваленої 

розпорядженням 

Кабінету Міністрів 

України від 20 

червня 2018 року № 

437-року 

сфери управління 

МВС 

НПУ 

АДПС 

ДМС 

ДСНС 

ГУ НГУ 

 

використання ПЗ 

в модулях МІА, 

СДО «Клієнт 

казначейства – 

Казначейство», 

АС «Є-звітність.» 

4. Посилення 

ефективності 

управління 

матеріальними 

ресурсами 

1) проведення 

аналізу залишку 

запасів 

матеріальних 

ресурсів та 

інтенсивності їх 

використання  

25 грудня 25 грудня 25 грудня ДДМР, 

ДУ «ЦОП МВС», 

НПУ 

АДПС 

ДМС 

ДСНС 

ГУ НГУ Заклади, 

установи, 

підприємства, що 

належать до 

сфери управління 

МВС 

Складені  звіти 

та надані 

пропозиції за 

результатами 

проведення 

заходів 

Термін 

виконання не 

настав. 

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 

ІІ півріччя Березень Березень УЗКПЛ, ДК, 

ОДУВС 

Громадська рада 

при МВС (за 

згодою), інші 

громадські 

організації (за 

згодою) 

Розміщено 

інформацію на 

офіційному 

вебсайті 

ОДУВС 

Виконано. 

06.05.2022   

проведено 

регіональний 

круглий стіл на 

тему: 

«Виявлення 
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інституціями 

регіональних 

круглих столів 

щодо визначення 

корупційних 

ризиків у діяльності 

МВС, шляхів 

запобігання та 

протидії корупції в 

МВС на базі 

ОДУВС 

КМЄС (за 

згодою), інші 

міжнародні 

організації (за 

згодою). Інші 

заінтересовані 

інституції (за 

згодою) 

корупційних 

ризиків у 

діяльності МВС 

в умовах 

воєнного стану 

та післявоєнного 

відновлення 

України» на базі 

Дніпропетровсь-

кого державного 

університету 

внутрішніх 

справ. 

 

 4) розміщення на 

офіційному 

вебсайті МВС 

рекомендацій за 

результатами 

проведених круглих 

столів  

Протягом 

3 робочих днів 

після 

проведення 

круглого столу 

Протягом 

3 робочих 

днів після 

проведення 

круглого 

столу 

Протягом 

3 робочих 

днів після 

проведення 

круглого 

столу 

ДК 

УЗК 

Заклади вищої 

освіти, що 

належать до 

сфери управління 

МВС 

Розміщено 

інформацію на 

офіційному 

вебсайті МВС 

Виконано. 

Рекомендації за 

результатами 

проведеного 

регіонального 

круглого столу на 

тему: «Виявлення 

корупційних 

ризиків у 

діяльності МВС в 

умовах воєнного 

стану та 

післявоєнного 

відновлення 

України» на базі 

Дніпропетровсь-

кого державного 

університету 

внутрішніх справ 

розміщені на  
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офіційному 

вебсайті ОДУВС: 

http://oduvs.edu.ua

/wp-

content/uploads/20

22/06/%D0%A0%

D0%B5%D0%BA

%D0%BE%D0%B

C%D0%B5%D0%

BD%D0%B4%D0

%B0%D1%86%D

1%96%D1%97_%

D0%BF%D0%BE

_%D1%80%D0%

B5%D0%B7%D1

%83%D0%BB%D

1%8C%D1%82%

D0%B0%D1%82

%D0%B0%D0%B

C_%D0%BA%D1

%80%D1%83%D1

%81%D0%BB%D

0%BE%D0%B3%

D0%BE_%D1%81

%D1%82%D0%B

E%D0%BB%D1%

83_.pdf 

 

 

 

 

http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_.pdf
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_.pdf
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_.pdf
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_.pdf
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_.pdf
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_.pdf
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_.pdf
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_.pdf
http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83_.pdf
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                                 VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів 

3. Взаємодія з 

міжнародними 

організаціями в 

частині реалізації 

заходів із запобігання 

і протидії корупції  

Проведення 

міжнародного 

круглого столу на 

базі ОДУВС на 

тему «Оцінка 

корупційних 

ризиків. Дієві 

шляхи запобігання і 

протидії корупції. 

Теорія і практика» 

-  - НАЗК  

УЗК 

КМЄС 

громадська 

спілка 

Литовська 

республіка  

Заклади вищої 

освіти, що 

належать до 

сфери управління 

МВС 

РСЦ 

НПУ 

АДПС 

ДМС 

ДСНС 

НДЕКЦ 

ДДМР 

 

 

Розміщено 

інформацію на 

офіційному 

вебсайті МВС 

06.05.2022 року  

на базі 

Дніпропетровськ

ого державного 

університету 

внутрішніх справ 

спільно з 

Одеським 

державним 

університетом 

внутрішніх справ  

проведено регіо-

нальний круглий 

стіл на тему: 

«Виявлення 

корупційних 

ризиків у 

діяльності МВС в 

умовах воєнного 

стану та 

післявоєнного 

відновлення 

України» 

Актуальну 

інформацію 

розміщено на 

офіційному  




