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люстрації  МВС України 
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Про надання інформації 

 

 

 Шановний Анатолію Богдановичу! 

 

 

Відповідно до наказу МВС України від 28.02.2018 № 156 направляємо 

інформацію про хід виконання Антикорупційної програми МВС на 2018 рік у 

Державному науково-дослідному інституті МВС України за 9 місяців 2018 року 

згідно з визначеними індикаторами. 

 

Додатки: на  6 арк. в 1 прим. 

 

 

З повагою  

директор                                                                                      В. О. Криволапчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Кулик  254 95 42 



До додатку 2 

до звіту за результатами оцінки  

корупційних ризиків  у діяльності  МВС 

 
Назва функції/ процесу Найменування заходу щодо 

усунення корупційного 

ризику 

Інформація про стан 

виконання заходу 

1. Управління матеріальними ресурсами 

1) Можливе завищення 

потреби в матеріальних 

ресурсах 

 

 

Проведення аналізу запасів 

матеріальних ресурсів та 

інтенсивності їх 

використання перед 

формуванням потреби на 

них, аналіз нормативних та 

розпорядчих документів 

щодо норм належності, 

розподілу  та використання 

матеріальних ресурсів. 

Виконано в повному обсязі 

2. Управління фінансами 

1) Навмисне завищення або 

заниження розрахункових 

показників при плануванні 

бюджету 

Формування попередніх 

показників проекту 

Державного бюджету 

України на 2019 рік та 

прогнозних показників 

обсягів видатків на 2020-2021 

роки. 

 

Виконано в повному обсязі 

Надання до ДФОП детальних 

розрахунків потреби в 

коштах, при формуванні 

показників проекту бюджету 

ДНДІ на 2019 рік. 

Забезпечено виконання 

згідно зазначених термінів 

Складання та подання до 

ДФОП бюджетних запитів на 

2019 рік та 2020-2021 роки. 

Забезпечено виконання 

згідно зазначених термінів 

3) Викривлення даних 

фінансової, бюджетної та 

іншої звітності, їх 

невідповідність обліковим 

даним бухгалтерського 

обліку 

Складання та подання 

фінансової звітності із 

застосуванням нового пакету 

національних положень 

(стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

 

Забезпечено виконання 

згідно зазначених термінів 

Проведення засідань 

Методологічної ради з 

бухгалтерського обліку у 

МВС. 

Начальником ФЕВ         

Жванко Л.Д. взято участь у 

Методологічній раді МВС. 

(Протокол №2 від 

26.04.2018) 

3. Публічні закупівлі 

1) Дискреційні 

повноваження щодо 

визначення постачальників 

товарів, робіт та послуг при 

здійсненні допорогових 

закупівель. 

Можливість поділу товару з 

метою здійснення закупівлі 

Обов’язковість проведення 

закупівель (крім 

допорогових) із 

застосуванням електронної 

системи ProZorro відповідно 

до Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

 

Забезпечено виконання  



без застосування системи 

ProZorro. 

Запровадження заходів з 

проведення  аналізу цінових 

пропозицій та затвердження 

порядку здійснення 

процедури закупівель, 

передбаченої             ст. 3 

Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

 

Забезпечено виконання 

Оприлюднення інформації 

про проведення закупівлі зі 

встановленням строків 

подання пропозицій 

постачальниками, критеріїв 

відбору, а також публікація 

відомостей про 

постачальника, у якого 

здійснюватиметься закупівля. 

Забезпечено виконання 

2) Недоброчесність 

посадових осіб, які входять 

до складу тендерного 

комітету. 

Дискреційні повноваження 

під час підготовки тендерної 

документації щодо її 

формування під конкретного 

постачальника. 

Оприлюднення  тендерної 

документації на офіційному 

веб-порталі електронної 

системи ProZorro з метою 

дотримання ст. 3 Закону 

України «Про публічні 

закупівлі». 

Забезпечено виконання 

Попередження кожного 

члена тендерного комітету за 

порушення законодавства 

щодо здійснення публічних 

закупівель та 

антикорупційного 

законодавства із зазначення 

статей нормативно-правових 

актів, якими така 

відповідальність встановлена, 

та санкцій, які вони 

передбачають 

Забезпечено виконання 

 

 

До додатку 2 

до антикорупційної програми МВС 

 

 
І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-

правове регулювання відносин   

Найменування завдання Зміст заходу Інформація про стан 

виконання заходу 

1. Здійснення організаційних 

заходів щодо запобігання і 

протидії корупції. 

1) розроблення, 

затвердження та надсилання 

на погодження до 

Управління Антикорупційної 

програми 

Видано наказ директора 

Інституту № 46 від 

27.03.2018 про затвердження 

Антикорупційної програми 

ДНДІ на 2018 рік, надіслано 

лист до Управління 

 2) погодження проектів 

антикорупційних програм 

НГУ, підконтрольних 

Погоджено програму 



Міністрові внутрішніх справ 

центральних органів 

виконавчої влади. 

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 у системі 

МВС. 

Направлена інформація та 

контактні телефони 

Уповноваженої особи 

Опришка І.В. до УЗКПЛ 

МВС 

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 яких 

поширюється дія Закону 

України "Про запобігання 

корупції" у системі МВС.  

  

Забезпечується проведення 

інструктажу 

 2) проведення навчання 

суб’єктів декларування щодо 

заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або 

місцевого самоврядування, за 

2017 рік. 

 

Забезпечено участь 

декларантів у навчаннях 

15.02.2018 року  в 

приміщенні МВС 

 3) організація та проведення 

на базі Національної академії 

внутрішніх справ навчання 

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" у системі МВС.   

В період з 28 по 29.03.2018 

року взяли участь у 

короткостроковому семінарі 

підвищення кваліфікації на 

базі НАВС заступник 

директора Інституту 

Смерницький Д.В., завідувач 

сектору юридичного 

забезпечення Мицак А.М. та 

завідувач сектору кадрового 

забезпечення Кулик В.І. 

На оперативній нараді 

керівництва інституту 

08.05.2018 року доведена 

інформації про результати 

навчання. Протокол №19 від 

08.05.2018 

 

 

 

 



 

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

врегулювання конфлікту інтересів. 

 

1.Забезпечення виконання  

вимог антикорупційного  

законодавства в частині  

фінансового контролю. 

3) організація подання  

працівниками – суб’єктами 

декларування електронних 

декларацій про майно, 

доходи, втрати та 

зобов’язання фінансового 

характеру за 2017 рік. 

Організовано подання  

електронних декларацій про 

майно, доходи та витрати і  

зобов’язання фінансового  

характеру за 2017 рік  

працівниками Державного  

науково-дослідного  

інституту МВС України, які  

відносяться до суб’єктів  

декларування 

 

Виконання доручення 

Державного секретаря МВС 

України Тахтая О.В. від 

25.06.2018 № 19929 щодо 

запиту Уповноваженої особи  

НАЗК, керівника комісії з 

питань проведення перевірки 

від 23.06.2018 № 8 "Про 

надання копій документів". 

До УЗКПЛ МВС України 

направлена інформація про 

суб’єктів декларування ДНДІ 

відповідно додатку 4 таблиці 

№ 2. 

Вих. № 26/663 від 26.06.2018 

року 

Згідно листа УЗКПЛ від 

16.07.2018 № 18/2-4111 на 

виконання листа НАЗК від 

06.07.2018 № 30-01/29275/18 

щодо створення навчального 

онлайн-курсу "Конфлікт 

інтересів: треба знати". 

 

 

Викладена в листі формація 

щодо навчального онлайн-

курсу "Конфлікт інтересів: 

треба знати" доведена до всіх 

працівників Інституту. 

Виконання доручення 

Міністра внутрішніх справ 

Авакова А.Б. від 10.09.2018 

№ 28342 по доповідній 

записці начальника УЗКПЛ 

МВС Фодчука А.Б. від про 

заходи щодо врегулювання 

конфлікту інтересів в системі 

МВС. 

На оперативній нараді 

керівництва Інституту 

18.09.2018 року доведена 

інформація та алгоритм 

дій(запроваджені зазначені у 

доповідній записці форми 

повідомлення та наказу) 

щодо врегулювання 

конфлікту інтересів 

 

 

 

 

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності 

управління фінансовими 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 їх виконання 

Забезпечено виконання 



закладами, установами, 

підприємствами, що 

належать до сфери 

управління МВС, НГУ, 

центральними органами 

виконавчої влади, діяльність 

яких, спрямовується та 

координується КМУ через 

Міністра внутрішніх справ. 

2. Посилення ефективності 

управління фінансовими 

ресурсами.  

1) організація виконання 

завдань і заходів, 

передбачених Планом 

заходів щодо реалізації 

Стратегії розвитку системи 

управління державним и 

фінансами на 2017-2010 

роки, затвердженим 

розпорядженням КМУ від 24 

травня 2017 р. № 415-р. 

Забезпечено виконання 

 

VІ. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного 

законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення 

антикорупційного законодавства. 

 

1.Організація системи 

виявлення інформації про 

порушення працівниками 

вимог Закону України "Про 

запобігання корупції" 

1) визначення у структурних 

підрозділах апарату МВС та 

ГСЦ осіб, відповідальних за 

взаємодію з УЗКПЛ. 

 

Направлена інформація та 

контактні телефони 

Уповноваженої особи 

Опришка І.В. до УЗКПЛ 

МВС. 

 

VII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності МВС, залучення громадськості 

до здійснення антикорупційних заходів, участь у реалізації Стратегії комунікацій у 

сфері запобігання та протидії корупції, міжнародна діяльність. 

 

1.Проведення інформаційних 

компаній стосовно реалізації 

МВС антикорупційної 

політики 

 

1. Забезпечення розміщення 

актуальної інформації щодо 

здійснення заходів із 

запобігання та виявлення 

корупції на офіційному веб-

сайті у рубриці "Запобігання 

корупції", у тому числі: 

 

Розміщено актуальну 

інформацію у відповідній 

рубриці 

 забезпечення розміщення 

актуальної інформації щодо 

здійснення заходів з 

реалізації антикорупційної 

програми МВС на 2018 рік. 

Розміщено актуальну 

інформацію у відповідній 

рубриці 

 звітів про виконання заходів 

щодо запобігання корупції 

Розміщено актуальну 

інформацію у відповідній 

рубриці 

 Організація системи 

виявлення інформації про 

порушення працівниками 

Інституту вимог Закону 

України "Про запобігання 

корупції" та запровадити на 

офіційному веб-сайті 

Запроваджено на офіційному 

веб-сайті Інституту рубрику 

для можливості повідомляти 

громадянам про порушення 

антикорупційного 

законодавства працівниками 

Інституту 



Інституту рубрики для 

можливості повідомляти 

громадянам про порушення 

антикорупційного 

законодавства працівниками 

Інституту. 

 

 

Завідувач сектору кадрового забезпечення -   

заступник Голови комісії з оцінки корупційних ризиків  

ДНДІ МВС України                                                                             В. І . Кулик 

_____10.2018 

 

 

Уповноважена особа,  

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків, 

заступник директора ДНДІ МВС України                                   І. В . Опришко 

_____10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


