Додаток 2
до Антикорупційної програми ЦП МВС

Заходи із запобігання і протидії корупції у Центральній поліклініці Міністерства внутрішніх справ України,
навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.
Очікувані результати.
Найменування
завдання
1

Індикатор виконання
Зміст заходу
(очікуваний
результат)
2
3
4
5
І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
нормативно-правове регулювання відносин
Строк
Відповідальний
виконання
за виконання

Джерела
фінансування
6

1) розроблення,
Видано наказ ЦП МВС
затвердження та
про затвердження
надсилання на
Антикорупційної
У межах видатків,
погодження до
Березень
програми ЦП МВС,
передбачених у
Управління запобігання
Машук В.В.
2018 р.
надіслано лист
державному
корупції та проведення
Управління запобігання
бюджеті
люстрації МВС України
корупції та проведення
Антикорупційної
1. Здійснення
люстрації МВС України
організаційних заходів програми ЦП МВС
щодо запобігання і
2) актуалізація у зв’язку
протидії корупції
із змінами
антикорупційного
У межах видатків,
законодавства
До 31
Видано наказ ЦП МВС
передбачених у
положення про
березня
Машук В.В.
про затвердження
державному
Управління з питань
2018 р.
положення
бюджеті
запобігання та
проведення люстрації
МВС
ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання
та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
1. Удосконалення
1) з метою дотримання
Перед
Асташкіна Н.В.
Проект наказу завізовано У межах видатків,

2

1

системи кадрового
менеджменту,
мінімізація
корупційних ризиків
при прийнятті кадрових
рішень

2

вимог фінансового
контролю візування
керівником або
посадовою особою
уповноваженого з
питань запобігання та
виявлення корупції ЦП
МВС 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»
2) організація в межах
повноважень
проведення спеціальних
перевірок стосовно
осіб, які претендують
на зайняття посад, які
передбачають зайняття
відповідального або
особливо
відповідального
становища, та посад з
підвищеним
корупційним ризиком в

3

4

5

призначенням/звільненням
працівника

У встановлені
законодавст- Асташкіна Н.В.
вом строки

6

передбачених у
державному
бюджеті

Підписано довідку про
результати спеціальної
перевірки

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

3

1

2

ЦП МВС
1) проведення
обов’язкового
інструктажу
працівником
уповноваженого
підрозділу (особою) з
питань запобігання та
виявлення корупції
2. Навчання та заходи з щодо основних
поширення інформації положень
щодо програм
антикорупційного
антикорупційного
законодавства
спрямування
(обмежень, заборон), а
також правил етичної
поведінки для
новопризначених
працівників – суб’єктів,
на які поширюється дія
Закону України «Про
запобігання корупції»,
ЦП МВС
2) проведення навчання
суб’єктів декларування
щодо заповнення
декларації особи,
уповноваженої на
виконання функцій
держави або місцевого

3

При
призначенні
(обранні) на
посаду

Протягом
І кварталу
2018 р. (за
окремим
графіком)

4

Асташкіна Н.В.

Машук В.В.

5

6

Ознайомлено під підпис
працівника

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Охоплено роз’ясненням
100% працівників ЦП
МВС

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

4

1

2

3

4

5

6

самоврядування,
за 2017 рік
3) направлення на
навчання працівників
ЦП МВС, яке
проводитиметься на базі
Національної академії
внутрішніх справ щодо
основних положень
антикорупційного
законодавства
У межах видатків,
Машук В.В.
Охоплено навчанням
(обмежень, заборон), а
Березень
передбачених у
Асташкіна Н.В. згідно з державним
також правил етичної
2018 р.
державному
Мельник І.П.
замовленням
поведінки для
бюджеті
працівників – суб’єктів,
на які поширюється дія
Закону України «Про
запобігання корупції»,
закладів, установ і
підприємств, що
належать до сфери
управління МВС
ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1) організація подання
1. Забезпечення
працівниками –
До 31
У межах видатків,
виконання вимог
суб’єктами
березня
Асташкіна Н.В.,
передбачених у
антикорупційного
Подано декларації
декларування
2018 р.
Машук В.В.
державному
законодавства в частині
декларації особи,
включно
бюджеті
фінансового контролю
уповноваженої на

5

1

2

3

4

5

6

виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування,
за 2017 рік
2) повідомлення
Агентства про
Упродовж
Повідомлено про це
неподання чи
трьох
У межах видатків,
Агентство за
несвоєчасне подання (у робочих днів Гладуш Т.І.
передбачених у
встановленою формою
разі виявлення такого
з дня
Машук В.В.
державному
електронною поштою та
факту) декларацій
виявлення
бюджеті
поінформовано УЗКПЛ
суб’єктами
такого факту
декларування:
1) підготовка та надання
2.Забезпечення
Управлінню запобігання
виконання вимог
корупції та проведення
У межах видатків,
антикорупційного
Підготовлено
люстрації оновленої
Березень
Гладуш Т.І.
передбачених у
законодавства в частині
інформацію та надано до
інформації про
2018 р.
Машук В.В.
державному
запобігання та
УЗКПЛ
близьких осіб, які
бюджеті
врегулювання
працюють у системі
конфлікту інтересів
МВС
ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами з метою
мінімізації корупційних ризиків
1) перевірка
1. Здійснення контролю документації стосовно
Згідно з
У межах видатків,
за проведенням
проведення процедур
планом
Тендерний
Проведення перевірок та передбачених у
публічних закупівель з публічних закупівель,
закупівель
комітет ЦП МВС візування документів
державному
метою мінімізації
які проводяться в ЦП
на 2018 р.
бюджеті
корупційних ризиків
МВС, щодо дотримання
антикорупційного

6

1

2

законодавства
2) здійснення
організаційних заходів
використання системи
електронних закупівель
ProZorro при
проведенні процедури
державних закупівель
ЦП МВС
3) відповідно до вимог
законодавства у сфері
публічних закупівель
здійснення
оприлюднення звітів
про укладені договори
та звітів про їх
виконання ЦП МВС
1) організація
виконання завдань і
заходів, передбачених
Планом заходів щодо
2. Посилення
реалізації Стратегії
ефективності
розвитку системи
управління
управління державними
фінансовими ресурсами фінансами на 2017-2020
роки, затвердженим
розпорядженням
Кабінету Міністрів
України від 24 травня

3

4

5

6

Протягом
року, під час
проведення
закупівельних
процедур

Тендерний
комітет ЦП МВС

Публікації в системі
електронних закупівель
системи ProZorro

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Згідно з
планами
закупівель
на 2018 р.

Тендерний
комітет ЦП МВС
згідно із Законом
України «Про
публічні
закупівлі»

Розміщено інформаційне
повідомлення на вебсайті

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

У строки,
визначені
Планом

Левчук О.П.;
бухгалтерія
ЦП МВС

Виконано заходи

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

7

1

2

3

4

5

6

2017 р. № 415-р.
V. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ЦП МВС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних
заходів
1) Забезпечити
4. Організація
функціонування на
системи
офіційному веб-сайті ЦП
виявлення
МВС відповідної
інформації про
У межах видатків,
рубрики для можливості
порушення
Асташкіна Н.В., Розглянуто звернення у
передбачених у
повідомлення
Постійно
працівниками
Бойченко О.М.
встановленому порядку
державному
громадянами про
вимог Закону
бюджеті
порушення вимог
України «Про
антикорупційного
запобігання
законодавства з боку
корупції»
працівників ЦП МВС
2) Забезпечити у
встановленому законом
порядку реагування на
повідомлення
працівників ЦП МВС
про спроби громадян
Керівники
У межах видатків,
або представників
структурних
Розглянуто звернення у
передбачених у
юридичних осіб
Постійно
підрозділів,
встановленому порядку
державному
схилити їх до
Асташкіна Н.В.,
бюджеті
порушення вимог
Машук В.В.
антикорупційного
законодавства та про
факти порушення
іншими працівниками
цих вимог

8

1

2

3) В установленому
порядку організовувати
проведення службових
розслідувань за кожним
фактом скоєння
працівниками ЦП МВС
корупційного або
пов’язаного з
корупцією
правопорушення
4) Забезпечувати
всебічний розгляд
звернень громадян та
оперативне вирішення
порушених у них
питань
5) Забезпечувати
своєчасне оновлення
відомостей на
офіційному веб-сайті
ЦП МВС, зокрема,
контактної інформації
та графіків прийому
громадян керівництвом
6) Забезпечити
здійснення постійного
моніторингу
інформації, яка
публікується в ЗМІ,

3

4

5

6

Постійно

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

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Постійно

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

Розглянуто звернення у
встановленому порядку

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

Постійно

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

Розміщено актуальну
інформацію у відповідні
рубрики

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

У разі появи
повідомленн
я

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

Підготовка довідки за
результатами перевірки

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

9

1

5. Проведення
інформаційних
заходів на
антикорупційну
тематику

2

мережі Інтернет та
може свідчити про
факти корупційних або
пов’язаних з корупцією
правопорушень з боку
працівників ЦП МВС.
Організація перевірок
таких фактів
1) Забезпечити
розміщення на
офіційному веб- сайті
ЦП МВС у рубриці
«Запобігання корупції»
актуальної інформації
щодо проведених
інформаційних заходів
на антикорупційну
тематику в ЦП МВС

3

Не пізніше
наступного
дня після
події
(заходу)

4

Керівники
структурних
підрозділів,
Асташкіна Н.В.,
Бойченко О.М.

5

Розміщено актуальну
інформацію у
відповідній рубриці

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

6

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

В.В. Машук

