
 

Інформація про стан виконання за 9 місяців 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 Відповідал

ьний за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікувани

й 

результат) 

Стан 

виконання  

2020 2021 2022 

   

1 2 3 4 5 6 

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 

Протягом 

двох робочих 

днів після 

призначення 

на посаду 

Протягом 

двох 

робочих 

днів після 

призначенн

я на посаду 

Протягом 

двох 

робочих 

днів після 

призначенн

я на посаду 

УЗК 

Структурн

і 

підрозділи 

апарату 

МВС 

ГСЦ 

РСЦ 

Заклади, 

установи 

та 

підприємс

тва, що 

належать 

до сфери 

Ознайомле

но під 

підпис 

працівника 

Постійно 

виконується. 

Оновлена форма 

антикорупційного 

інструктажу. 

Проведено 14   

інструктажів  

щодо основних 

положень 

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, 

заборон), а також 

правил етичної 

поведінки для 
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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 

управлінн

я МВС 

новопризначених 

працівників   

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  

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 

 

Проведенн

я перевірок 

та 

візування 

документів 

Виконується 

постійно. 

Уповноваженим  

з 

антикорупційної 

діяльності 

візуються 

документи 

стосовно 

закупівель. 

Підготовлено 11 

рекомендацій за 

результатами 

антикорупційної 
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у закладах, 

установах та 

підприємствах, що 

належать до сфери 

управління МВС, 

в ЦОВВ, НГУ 

перевірки 

ділових 

партнерів для 

укладання 

договору 

 2) здійснення 

організаційних 

заходів 

використання 

системи 

електронних 

закупівель ProZorro 

при проведенні 

процедури 

державних 

закупівель в 

апараті МВС  

 Протягом 

року, під час 

проведення 

закупівельни

х процедур 

 ДДМР 

 

Публікації 

в системі 

електронни

х 

закупівель 

системи 

ProZorro 

Постійно 

виконується 

У звітному 

періоді на веб-

порталі 

Уповноваженого 

органу з питань 

закупівель 

в системі 

електронних 

закупівель 

системи 

ProZorro 

опубліковано 

547 позицій 

річного плану 

закупівель про 

придбання 

товарів і послуг 

 

 3) відповідно до 

вимог 

законодавства у 

сфері публічних 

закупівель 

здійснення 

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 

Розміщено 

інформацій

не 

повідомлен

ня на 

Постійно 

виконується. 

Забезпечено 

укладання 472 

договорів.  Звіти 
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оприлюднення 

звітів про укладені 

договори та звітів 

про їх виконання 

закладами, 

установами, 

підприємствами, 

що належать до 

сфери управління 

МВС, ЦОВВ, НГУ 

«Про 

публічні 

закупівлі» 

вебсайті про укладені 

договори 

оприлюднюються 

в електронній 

системі   ProZorro  

відповідно до 

статті  10 Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

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, 

Постійно 

 

Постійно Постійно Керівники 

закладів 

охорони 

здоров’я, 

що 

належать 

до сфери 

управлінн

я МВС 

Забезпечен

о 

розміщенн

я 

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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   Начальник ДУ «ГМЦ МВС України»                                                                                                         Василь КОРОБКА 

      

що належать до 

сфери управління 

МВС, 

передбачивши 

можливість 

зворотного зв’язку 

з пацієнтами 

 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 

управлінн

я МВС 

Забезпечен

о 

розміщенн

я 

інформації 

Постійно 

виконується 

Інформація для 

громадян щодо 

порядку надання 

медичних послуг 

та розміщено на 

інформаційному 

стенді та на веб-

сайті. 

Проводиться 

робота щодо  

перегляду та 

затвердження  

нових  тарифів 

на ці послуги 


