
 

Інформація про стан виконання у І півріччі 2021 року заходів додатку 2 до Антикорупційної програми МВС на 

2020–2022 роки (Заходи із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчальні заходи та заходи з поширення 

інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати) 

Найменування 

завдання  

Зміст заходу Строк виконання Відповідальни

й 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 

УЗК 

ГУ НГУ 

НПУ 

АДПС 

ДМС 

ДСНС 

ГСЦ 

РСЦ 

Заклади, 

установи, 

підприємства, 

що належать 

до сфери 

управління 

МВС 

 

Узагальнено 

інформацію 

про керівників 

уповноважених 

підрозділів 

(осіб) 

Виконується.  

До УЗК  

надається 

інформація про 

уповноважену 

особу з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції ДУ 

«ГМЦ МВС 

України» 
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 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» 

офіційного веб-

сайту МВС 

Березень Щокварталу, 

не пізніше 5 

числа місяця, 

що настає за 

звітним 

Щокварталу, 

не пізніше 5 

числа місяця, 

що настає за 

звітним 

УЗК 

ДК 

Заклади, 

установи та 

підприємства, 

що належать 

до сфери 

управління 

МВС 

Розміщено 

актуальну 

інформацію 

До УЗК  

надається 

інформація про 

уповноважену 

особу з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції ДУ 

«ГМЦ МВС 

України» 

 7) повідомлення 

УЗК про 

призначення/звільн

ення 

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 

Виконується. 

Повідомлено 

УЗК про 

призначення  

уповноваженого  

з 

антикорупційної 

діяльності 

ДУ «ГМЦ МВС 

України» 

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

1. Удосконалення 

системи кадрового 

менеджменту, 

мінімізація корупційних 

ризиків при прийнятті 

кадрових рішень  

1) з метою 

дотримання вимог 

фінансового 

контролю 

візування  

керівником або 

посадовою особою 

уповноваженого 

підрозділу з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

МВС проєктів 

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», апарату 

МВС, 

територіальних 

органів, ЦОВВ, 

НГУ та закладів, 

установ і 

підприємств, що 

Перед 

призначенням/ 

звільненням 

працівника 

Перед 

призначенням/

звільненням 

працівника 

Перед 

призначенням

/звільненням 

працівника 

ДПООНД 

ДДМР 

УЗК 

ДОЗР 

УВНГУ 

УВНП 

УВДМС 

УВДСНС 

УВДПС 

ГСЦ 

РСЦ 

Проєкт наказу 

завізовано 

Постійно 

виконується. 

Проєкти наказів 

ДУ «ГМЦ МВС 

України» з 

кадрових питань 

візуються  

уповноваженим  з 

антикорупційної 

діяльності 
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належать до сфери 

управління МВС  

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 

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 

УЗК 

Структурні 

підрозділи 

апарату МВС 

ГСЦ 

РСЦ 

Заклади, 

установи та 

підприємства, 

що належать 

до сфери 

управління 

МВС 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Постійно 

виконується. 

Оновлена форма 

антикорупційного 

інструктажу. 

Проводиться 

обов’язковий 

інструктаж  

уповноваженим  з 

антикорупційної 

діяльності щодо 

основних 

положень 

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, 

заборон), а також 

правил етичної 

поведінки для 

новопризначених 

працівників  ДУ 

«ГМЦ МВС 

України» під 

особистий підпис 

працівника 
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управління МВС 

 12) організація та 

проведення на базі 

НАВС 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, 

 м. Києва, 

Київської, 

Чернігівської, 

Черкаської, 

Вінницької та 

Житомирської 

областей 

Травень Травень Травень УЗК 

ДПООНД 

ДДМР 

ДІ 

ДОЗР 

НАВС 

НПУ 

ГСЦ 

РСЦ 

Заклади, 

установи і 

підприємства, 

що належать 

до сфери 

управління 

МВС 

КМЄС (за 

згодою), 

інші 

міжнародні 

організації 

(за згодою) 

 

Охоплено 

навчанням не 

менше 150 

осіб 

(щорічно) 

Заступник 

начальника 

установи з 

організаційно-

методичної 

роботи – лікар та  

уповноважений  

з 

антикорупційної 

діяльності  ДУ 

«ГМЦ МВС 

України» брали 

участь у 

навчанні на базі 

НАВС у травні 

2021 року 

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

 2) перевірка фактів 

своєчасності 

подання декларацій 

суб’єктами 

декларування: 

До 14 квітня 

включно 

До 14 квітня 

включно 

До 14 квітня 

включно 

УЗК 

Керівники 

закладів, 

установ та 

підприємств, 

Закладами, 

установами та 

підприємства

ми, що 

належать до 

До УЗК  

надіслана 

інформація про 

своєчасне 

подання 
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що належать 

до сфери 

управління 

МВС 

сфери 

управління 

МВС, подано 

до УЗК 

інформацію 

про 

результати 

перевірки 

декларації  

суб’єктом 

декларування 

 3) повідомлення 

Агентства про 

неподання чи 

несвоєчасне 

подання (у разі 

виявлення такого 

факту) 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 

підприємство

м 

повідомлено  

Агентство за 

встановленою 

формою та 

електронною 

поштою 

Факту  

неподання чи 

несвоєчасного 

подання 

декларації 

суб’єктом 

декларування не 

виявлено 
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поінформован

о УЗКПЛ 

 4) підготовлено 

узагальнену 

інформацію для 

керівництва МВС 

за результатами 

деклараційної 

кампанії: 

      

 в апараті МВС, 

територіальних 

органах,  закладах, 

установах та 

підприємствах, що 

належать до сфери 

управління МВС 

Квітень Квітень Квітень УЗК 

ГСЦ 

РСЦ 

Керівники 

закладів, 

установ та 

підприємств, 

що належать 

до сфери 

управління 

МВС 

Підготовлено 

доповідну 

записку 

державному 

секретарю про 

підсумки 

деклараційної 

кампанії 

До УЗК 

надіслана 

інформація про 

своєчасне 

подання 

декларації  

суб’єктом 

декларування 

3. Здійснення заходів 

контролю щодо 

дотримання посадовими 

особами апарату МВС, 

територіальних органів з 

надання сервісних 

послуг МВС, закладів, 

установ та підприємств, 

1) підготовка 

доручення щодо 

надання інформації 

про близьких осіб, 

що працюють 

(проходять службу) 

в МВС 

Квітень Квітень Квітень УЗК Підписано 

Міністром 

доручення 

На виконання 

доручення, до 

УЗК подано 

інформацію про 

близьких осіб, 

які працюють в 

установі, та 

відсутність у них 
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що належать до сфери 

управління МВС 

обмежень та вимог 

запобігання конфлікту 

інтересів у зв’язку з 

спільною роботою 

близьких осіб 

 

конфлікту 

інтересів 

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   

1) перевірка 

документації 

стосовно 

проведення 

процедур 

публічних 

закупівель, які 

проводяться в 

апараті МВС, щодо 

дотримання 

антикорупційного 

законодавства, а 

також за 

дорученням 

Міністра  

у закладах, 

установах та 

підприємствах, що 

належать до сфери 

управління МВС, 

в ЦОВВ, НГУ 

Згідно з 

планом 

закупівель на 

2020 рік 

Згідно з 

планом 

закупівель 

на 2021 рік 

Згідно з 

планом 

закупівель 

на 2022 рік 

УЗК 

ДДМР 

ДВА 

ДЮЗ 

 

Проведення 

перевірок та 

візування 

документів 

Виконується 

постійно. 

Уповноваженим  

з 

антикорупційної 

діяльності 

візуються 

документи 

стосовно 

закупівель та 

готуються 

рекомендації за 

результатами 

антикорупційної 

перевірки 

ділових 

партнерів для 

укладання 

договору 
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 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 

Розміщується 

інформаційне 

повідомлення на 

веб-сайті 

стосовно  звітів 

про укладені 

договори та 

звітів про їх 

виконання в ДУ 

«ГМЦ МВС 

України» 

2. Посилення 

ефективності управління 

фінансовими ресурсами 

1) організація 

виконання завдань і 

заходів, на 

виконання 

Стратегії 

модернізації 

системи 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності в 

державному 

секторі на період 

до 2025 року, 

схваленої 

розпорядженням 

У строки, 

визначені 

Планом 

У строки, 

визначені 

Планом 

У строки, 

визначені 

Планом 

ДФОП 

ДПООНД 

ДДМР 

ГСЦ 

Заклади, 

установи, 

підприємства, 

що належать 

до сфери 

управління 

МВС 

НПУ 

АДПС 

ДМС 

ДСНС 

Виконано 

заходи 

За дорученням 

МВС установа 

виконує 

завдання і заходи 

стосовно 

модернізації 

системи 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності в 

державному 

секторі 
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Кабінету Міністрів 

України від 20 

червня 2018 року 

№ 437-року  

ГУ НГУ 

3. Забезпечення 

прозорості виконання 

бюджетних програм  

       

 

 

3) забезпечення 

інформування 

пацієнтів щодо 

можливості 

отримання 

безкоштовних ліків 

категоріями осіб, 

які мають право на 

їх отримання, 

порядку їх 

отримання та 

наявності, шляхом 

висвітлення на 

стендах, 

оприлюднення на 

офіційних веб-

сайтах закладів 

охорони здоров’я, 

що належать до 

сфери управління 

МВС, 

передбачивши 

можливість 

зворотного зв’язку 

з пацієнтами 

Постійно 

 

Постійно Постійно Керівники 

закладів 

охорони 

здоров’я, що 

належать до 

сфери 

управління 

МВС 

Забезпечено 

розміщення 

інформації  

Установа 

безкоштовно 

забезпечує 

ліками пацієнтів, 

які мають право 

на медичне 

забезпечення у 

закладах 

охорони 

здоров’я МВС, 

під час їх 

стаціонарного 

лікування 
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 4) забезпечення 

всебічного 

інформування 

щодо надання 

медичних послуг 

на договірних 

основах в закладах 

охорони здоров’я, 

що належать до 

сфери управління 

МВС, тарифи на 

надані послуги  

Постійно Постійно Постійно Керівники 

закладів 

охорони 

здоров’я, що 

належать до 

сфери 

управління 

МВС 

Забезпечено 

розміщення 

інформації 

Інформацію  

щодо надання 

медичних послуг 

на договірних 

основах у 

госпіталі 

установи 

розміщено на 

інформаційно-му 

стенді та на веб 

сайті ЦГ 

(працює у 

тестовому 

режимі) 


