Додаток 1
до Антикорупційної програми ДНДІ МВС України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДНДІ МВС України
27.03.2018р. №46
ЗАХОДИ
Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2018 рік.
із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування. Очікувані результати
(відповідно до наказу МВС України від 28.02.2018 №156)
№
за/п
1

1.

2.

Зміст заходу

Строк
Відповідальний
Індикатор
виконання
за виконання
виконання
2
3
4
5
І.Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
нормативно-правове регулювання відносин
Підготувати та затвердити антикорупційну До 1 квітня
СКЗ
Виданий наказ
програму Інституту на 2018 рік
2018 року

Створити та забезпечити роботу комісії з оцінки Постійно
корупційних ризиків виконання Антикорупційної
програми

Комісія
Інституту

Джерела
фінансування
6

В
межах
коштів
Державного
бюджету
України
Підписаний
В
межах
наказ
про видатків та
створення
утримання,
комісії
передбачених
у

Державному
бюджеті
України
3.
Проводити
засідання
комісії
з
оцінки до 01 квітня Комісія
Підписаний
В
межах
корупційних ризиків та моніторингу виконання 2018 року
Інституту
протокол
видатків та
Антикорупційної програми:
утримання,
- для організації роботи;
передбачених
Щоквартально
у
- для щоквартального аналізу виконання
Державному
Антикорупційної програми
бюджеті
України
ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції,
навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
Забезпечити участь у навчанні
суб’єктів Протягом 1-го Сектор
1.
Направлені
В
межах
декларування щодо заповнення
декларації кварталу
кадрового
представники видатків та
особи, уповноваженої на виконання функцій
забезпечення
від Інституту
утримання,
держави або місцевого самоврядування, за 2017
передбачених
рік
у
Державному
бюджеті
України
Взяти участь у навчанні щодо основних положень Березень 2018 Опришко І.В.,
2.
Направлені
В
межах
антикорупційного законодавства (обмежень, року
Сектор
представники видатків та
заборон), а також правил етичної поведінки для
кадрового
від Інституту
утримання,
працівників – суб’єктів, на які поширюється дія
забезпечення
передбачених
Закону України «Про запобігання корупції»,
у
закладів, установ і підприємств, що належать до
Державному
сфери управління МВС на базі Національної
бюджеті
академії внутрішніх справ.
України

3.

Забезпечити додаткове вивчення працівниками Березень
Інституту Закону України "Про засади 2018 року
запобігання і протидії корупції" від 07 квітня
2011 року № 3206-VI

До 30 березня
2018
року,
надалі
постійно

Проведено
вивчення

Керівники
структурних
підрозділів
Інституту

Проведено
роботу

В
межах
видатків та
утримання,
передбачених
у
Державному
бюджеті
України

В
межах
видатків та
утримання,
передбачених
у
Державному
бюджеті
України
5.
Організувати проведення інструктажу щодо БерезеньКерівники
Проведено
В
межах
основних
положень
антикорупційного червень
структурних
інструктаж
видатків та
законодавства (обмежень, заборон), а також 2018 року
підрозділів
утримання,
правил етичної
поведінки для працівників
Інституту
передбачених
Інституту – суб’єктів, на яких поширюється дія
у
Закону України «Про запобігання корупції»,
Державному
закладів, установ і підприємств, що належать до
бюджеті
сфери управління МВС
України
ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1.
Організувати
заповнення
визначеними До 01 квітня
Керівники
Подано
В
межах
працівниками Інституту декларації про майно, 2018 року
структурних
декларації
видатків та
доходи та витрати і зобов'язання фінансового
підрозділів
утримання,
4.

Провести широку роз’яснювальну роботу серед
працівників структурних підрозділів Інституту та
здійснити
ряд
превентивних
заходів
антикорупційного характеру

СКЗ, керівники
структурних
підрозділів
Інституту

характеру за минулий рік із застосуванням
електронного цифрового підпису та забезпечити
контроль за їх своєчасним поданням

Інституту

передбачених
у
Державному
бюджеті
України
2.
Забезпечити ведення на офіційному веб-сайті Протягом року Відділ науково- Систематично В
межах
Інституту рубрики "Запобігання корупції, де
інформаційної та ведеться
коштів
передбачити можливість внесення громадянами
редакційнорубрика
Державного
повідомлень про порушення антикорупційного
видавничої
бюджету
законодавства працівниками Інституту
діяльності
України
3.
Підготувати та направити до УЗКПЛ ДПООНД Березень,
Сектор
Підготовлена
В
межах
МВС України інформацію про близьких осіб, які травень 2018 кадрового
та направлена видатків та
працюють в системі МВС.
року
забезпечення
інформація
утримання,
передбачених
у
Державному
бюджеті
України
ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,
розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту
1.
З метою мінімізації корупційних ризиків Згідно
з
Тендерний
Залучено до
В
межах
здійснювати організаційні заходи використання планом
комітет
системи
видатків та
системи державних закупівель при проведенні закупівель на
електронних
утримання,
процедури державних закупівель та забезпечити 2018 рік
державних
передбачених
оприлюднення договорів про закупівлі на
закупівель та
у
офіційному веб-сайті Інституту
розміщено
Державному
інформаційне бюджеті
повідомлення України
на веб-сайті.

2.

3.

4.

1.

Здійснювати організаційні заходи використання Протягом
системи електронних закупівель ProZorro при року, під час
проведенні процедури державних закупівель
проведення
закупівель-них
процедур

Відповідно до вимог законодавства у сфері
публічних закупівель здійснювати оприлюднення
звітів про укладені договори та звітів про їх
виконання.

Згідно
планами
закупівель
на 2018 рік

Здійснювати
контроль
за
правомірністю Постійно
використання бюджетних коштів, отримання та
використання благодійної допомоги

Тендерний
комітет

Публікації
в В
межах
системі
видатків та
електронних
утримання,
закупівель
передбачених
системи
у
ProZorro
Державному
бюджеті
України
Розміщено
з Тендерний
В
межах
комітет згідно із інформаційне видатків та
Законом України повідомлення утримання,
«Про
публічні на веб-сайті
передбачених
закупівлі»
у
Державному
бюджеті
України
ФЕВ
Підготовлені
В
межах
звіти
коштів
Державного
бюджету
України

V. Удосконалення процесу надання адміністративних послуг
Забезпечити постійний контроль за дотриманням Постійно
Керівники
Надаються
працівниками Інституту вимог антикорупційного
структурних
послуги
законодавства при наданні платних послуг
підрозділів
Інституту

В
межах
коштів
Державного
бюджету
України

2.

1.

2.

1.

Здійснювати контроль у сфері надання оренди Постійно
фізичним або юридичним особам службових
приміщень, земельних ділянок іншого майна, що
знаходиться на балансі Інституту

ФЕВ, ВМЗ

Надається
оренда

В
межах
коштів
Державного
бюджету
України

VI. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання
допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства
Забезпечити моніторинг повідомлень в ЗМІ та У разі появи Відділ науково- Підготовлені
В
межах
Інтернет про факти корупційних або пов’язаних з повідомлення інформаційної та відповідні
видатків та
корупцією правопорушень з боку працівників
редакційнодовідки
утримання,
Інституту, організовувати перевірки таких фактів
видавничої
передбачених
та оприлюднення інформації про вжиті заходи
діяльності
у
або спростування інформації
Державному
бюджеті
України
Здійснювати належний контроль за порядком Постійно
Сектор
Підготовлені
В
межах
розгляду звернень громадян
документального довідки та
видатків та
забезпечення,
відповідні
утримання,
науковоматеріали.
передбачених
організаційний
у
відділ
Державному
бюджеті
України
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
Організувати систему виявлення інформації про Березень
Відділ науково- Затверджено
В
межах
порушення працівниками Інституту вимог 2017 року
інформаційної та керівництвом видатків та

Закону України "Про запобігання корупції" та
запровадити на офіційному веб-сайті Інституту
рубрики
для
можливості
повідомляти
громадянам про порушення антикорупційного
законодавства працівниками Інституту

Завідувач СКЗ
ДНДІ МВС України
_____03.2018

редакційновидавничої
діяльності

порядок

утримання,
передбачених
у
Державному
бюджеті
України

В.І. Кулик

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник директора
ДНДІ МВС України
_____03.2018
Уповноважена особа заступник директора
ДНДІ МВС України
_____03.2018
Заступник директора
ДНДІ МВС України
_____03.2018

Т.О.Проценко

І.В.Опришко

Д.В.Смерницький

