Додаток 1
до Антикорупційної програми ЦП МВС

5
При
призначенні на
посаду

Джерела фінансування

4
Проводити
обов’язковий
інструктаж
щодо
основних положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон),
а
також
правил
етичної поведінки для
новопризначених
працівників
–
суб’єктів, на яких
поширюється
дія
Закону України «Про
запобігання корупції»

Строк виконання в
ЦП МВС

Найменування заходу в
ЦП МВС

Строк виконання,
визначений
Антикорупційною
програмою МВС
3
При
призначенні
(обранні) на
посаду

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

2
Проведення
обов’язкового
інструктажу
працівником
уповноваженого
підрозділу (особи) з
питань запобігання
та
виявлення
корупції
щодо
основних положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон),
а
також
правил
етичної
поведінки
для
новопризначених
працівників
–
суб’єктів, на яких
поширюється
дія
Закону
України

Відповідальний за
виконання в ЦП МВС

1
1.

Найменування заходу
антикорупційної
програми МВС,
виконавцем/співвикона
вцем, якого є ЦП МВС

№з/п

Заходи ЦП МВС з реалізації Антикорупційної програми МВС на 2018 рік

6
Асташкіна Н.В.,
Машук В.В.,
керівники
структурних
підрозділів

7
Ознайомлено
під
підпис
працівника,
долучено
до
його
особової
справи довідку

8
У
межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

2

1

2.

2
«Про
запобігання
корупції», апарату
МВС,
територіальних
органів,
закладів,
установ
і
підприємств,
що
належать до сфери
управління МВС
Організація
та
проведення
інструктажу
щодо
основних положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон),
а
також
правил
етичної
поведінки
для працівників –
суб’єктів, на яких
поширюється
дія
Закону
України
«Про
запобігання
корупції», закладів,
установ
і
підприємств,
що
належать до сфери
управління МВС.

3

4

5

6

Березень –
червень
2018 року

Організувати
проведення
інструктажу
щодо
основних положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон),
а
також
правил
етичної поведінки для
працівників
–
суб’єктів, на яких
поширюється
дія
Закону України «Про
запобігання корупції»

Березень –
червень
2018 року

Асташкіна Н.В.,
Машук В.В.,
керівники
структурних
підрозділів

7

8

Охоплено
У
межах
навчанням
не видатків,
менше 75% від передбачених у
загальної
державному
штатної
бюджеті
чисельності ЦП
МВС

3

1
3.

4.

5.

6.

2

3

4

До 31
Організувати
Проведення
березня
2018
проведення навчання
навчання суб’єктів
року
суб’єктів
декларування щодо
декларування щодо
заповнення
заповнення
декларації
особи,
декларації
особи,
уповноваженої
на
уповноваженої
на
виконання функцій
виконання функцій
держави
або
держави
або
місцевого
місцевого
самоврядування, за
самоврядування
2017 рік
за 2017 рік
Організація подання
Організувати подання
До 31
працівниками
–
працівниками
–
березня
суб’єктами
суб’єктами
2018 року
декларування
декларування
включно
декларації
особи,
декларації
особи,
уповноваженої
на
уповноваженої
на
виконання функцій
виконання
функцій
держави
або
держави
або
місцевого
місцевого
самоврядування
самоврядування
за 2017 рік
за 2017 рік
Перевірка
фактів До 16 квітня Провести перевірку
своєчасності
2018 року
фактів своєчасності
подання декларацій
подання декларацій
суб’єктами
суб’єктами
декларування
декларування з числа
закладів, установ та
працівників ЦП МВС
підприємств,
що
належать до сфери
управління МВС
Повідомлення
Упродовж Забезпечити
Агентства
про
трьох
повідомлення
в
неподання
чи робочих днів установленому
несвоєчасне подання
з дня
порядку
(у разі виявлення виявлення Національного

5

6

7

8

До 31 березня
2018 року

Асташкіна Н.В.,
Машук В.В.

Проведено захід

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

До 31 березня
2018 року
включно

Асташкіна Н.В.,
Машук В.В.

Подано
декларації

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

До 16 квітня
2018 року

Асташкіна Н.В.

Подано до
УЗКПЛ МВС
України
інформацію про
результати
перевірки

у межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Упродовж
трьох робочих
днів з дня
виявлення
такого факту

Асташкіна Н.В.,
Машук В.В.,
керівники
структурних
підрозділів

Начальником
ЦП МВС
підписано лист
до
Національного

в межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

4

1

2

3

4

такого
факту) такого факту
декларацій
суб’єктами
декларування
закладів, установ та
підприємств,
що
належать до сфери
управління МВС

агентства з питань
запобігання корупції
про неподання чи
несвоєчасне подання
(у разі виявлення
такого
факту)
декларацій
суб’єктами
декларування
ЦП
МВС.

7.

Проведення
інформаційної
кампанії
з
роз’яснення поняття
конфлікту інтересів
для
працівників
апарату
МВС,
закладів, установ та
підприємств,
що
належать до сфери
управління МВС

Квітень –
грудень
2018 року

8.

Забезпечення
відповідно до вимог
законодавства про
публічні закупівлі в
Україні
оприлюднення
звітів про укладені
договори МВС та

Згідно з
планом
державних
закупівель
на 2018 рік

Прийняти участь у
проведенні
інформаційної
кампанії
з
роз’яснення поняття
конфлікту інтересів
для
працівників
апарату
МВС,
закладів, установ та
підприємств,
що
належать до сфери
управління МВС
Забезпечення
відповідно до вимог
законодавства
про
публічні закупівлі в
Україні
оприлюднення
відповідних договорів
ЦП МВС

5

Квітень –
грудень
2018 року

Згідно з
планом
державних
закупівель
на 2018 рік

6

Асташкіна Н.В.,
Машук В.В.,
керівники
структурних
підрозділів

7
агентства з
питань
запобігання
корупції з
інформацією
про наявні
факти.
Повідомлено
про це
Агентство за
встановленою
формою
електронною
поштою та
поінформовано
УЗКПЛ МВС
України
Проведено
інформаційні
кампанії

Тендерний комітет, Розміщено
Машук В.В.
інформаційне
повідомлення на
веб-сайті

8

У
межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

У
межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

5

1

2

3

про їх виконання, а
також
договорів
закладів,
установ,
підприємств,
що
належать до сфери
його
управління,
відповідних
договорів
Національної
гвардії, центральних
органів виконавчої
влади,
діяльність
яких спрямовується
та
координується
Кабінетом Міністрів
України
через
Міністра внутрішніх
справ
У строки,
9. Організація
виконання завдань і
визначені
заходів,
Планом
передбачених
Планом
заходів
щодо
реалізації
Стратегії розвитку
системи управління
державними
фінансами 2017 –
2020
роки,
затвердженим
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України
від
24
травня 2017 року
№ 415-р
Щокварталу
10. Проведення
семінарів, навчань,
протягом

4

5

6

7

8

В
установленому
порядку організувати
виконання завдань і
заходів, передбачених
Планом заходів щодо
реалізації
Стратегії
розвитку
системи
управління
державними
фінансами,
затвердженим
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 24 травня
2017 року № 415-р

У строки,
визначені
Планом

Асташкіна Н.В.,
Машук В.В.,
керівники
структурних
підрозділів

Виконано
заходи

У
межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Прийняти участь у
проведенні семінарів,

Щокварталу
протягом

Асташкіна Н.В.,
Машук В.В.,

Оприлюднено
інформацію за

У межах
видатків,

6

1

2

3

консультацій,
2018 року
конференцій,
брифінгів, засідань
за круглим столом (у
тому числі шляхом
проведення
селекторних нарад
та
відеоконференцій),
реалізація пілотних
проектів з питань
внутрішнього
контролю, у тому
числі фінансового
управління,
внутрішнього аудиту
та запобігання
корупції у сфері
фінансів та
використання
ресурсів
та Не пізніше
11. Організація
проведення
із
9 грудня
залученням
2018 року
громадськості
заходів з нагоди
Міжнародного дня
боротьби
з
корупцією в системі
МВС

4

5

6

навчань,
консультацій,
конференцій,
брифінгів, засідань за
круглим столом (у
тому числі шляхом
проведення
селекторних нарад та
відеоконференцій),
реалізації пілотних
проектів з питань
внутрішнього
контролю, у тому
числі фінансового
управління,
внутрішнього аудиту
та запобігання
корупції у сфері
фінансів та
використання
ресурсів
В
установленому
порядку забезпечити
організацію
та
проведення
із
залученням
громадськості заходів
з
нагоди
Міжнародного
дня
боротьби з корупцією

2018 року

керівники
структурних
підрозділів

Не пізніше
9 грудня
2018 року

Асташкіна Н.В.,
Машук В.В.,
керівники
структурних
підрозділів

Уповноважений з реалізації заходів антикорупційної програми,
заступник начальника ЦП МВС України
з економічних питань
о/п згідно з оригіналом

7

8

рішенням
організаторів
заходів

передбачених у
державному
бюджеті

Проведено
захід,
розміщено
повідомлення на
офіційному
веб-сайті
ЦП
МВС

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

В.В. Машук

