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АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державного науково-дослідного інституту МВС України на 2016 рік
Загальні положення
Метою Антикорупційної програми Державного науково-дослідного
інституту МВС України (далі - Антикорупційна програма ДНДІ МВС
України) є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в
структурних підрозділах Інституту, дотримання вимог Закону України "Про
запобігання корупції" та безумовного виконання Державної програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265.
Загальна політика Інституту щодо запобігання та протидії корупції
ґрунтується на принципах верховенства права, законності, відкритості,
співробітництва, гласності, інших принципах організації й діяльності органів
публічної влади.
Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції слід приділити
увагу причинам, що породжують корупціогенні ризики і умови, які можуть
виникнути в діяльності структурних підрозділів Інституту.
Пріоритетними напрямками у діяльності ДНДІ МВС України, зокрема, є:
створення дієвого механізму запобігання
підрозділах Інституту;

корупції

в структурних

впровадження антикорупційних заходів, забезпечення доброчесності
працівників Інституту, формування їх негативного ставлення до корупції;
фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
запобігання корупції у сфері державних закупівель;
посилення ефективності управління фінансовими ресурсами.
Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання ДНДІ МВС України Державної
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 - 2017 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 та
завдання і заходи щодо запобігання та протидії корупції у структурних
підрозділах визначено у додатку 1.
Очікувані результати
Виконання мети Антикорупційної програми ДНДІ МВС України дасть
змогу:
реалізувати антикорупційну політику;
створити дієвий механізм запобігання корупції у структурних підрозділах;
виявити корупційні ризики у діяльності Інституту та здійснити усі можливі
заходи для їх усунення;
удосконалити систему контролю з метою своєчасного виявлення
корупційних правопорушень, інших зловживань посадових і службових осіб;
запобігти вчиненню правопорушень працівниками Інституту згідно з
вимогами Закону України "Про запобігання корупції" та інших нормативноправових актів у сфері антикорупційного законодавства.
Виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Інституту
сприятиме в подальшому підвищенню рівня довіри суспільства до діяльності
Інституту та МВС України.
Моніторинг виконання та оцінка ефективності
Визначення пріоритетів, координація та моніторинг виконання програми
Інституту, надання консультацій та порад з питань запобігання корупції
здійснюється комісією з моніторингу виконання Антикорупційної програми
ДНДІ МВС України (надалі - Комісія) склад якої затверджується наказом
директора Інституту. До складу Комісії входять: заступники директора
Інституту, працівники сектору кадрового забезпечення, керівники
структурних підрозділів, та інші заінтересовані працівники.
Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Підготовка
та організація засідання Комісії покладається на сектор кадрового
забезпечення.

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для
здійснення в установленому порядку коригувальних дій щодо
Антикорупційної програми ДНДІ МВС України.
У період між засіданням Комісії безпосередня організація роботи з
виконання Антикорупційної програми ДСНС України, формування
пропозицій у разі необхідності її коригування та поточний моніторинг
здійснюється сектором кадрового забезпечення та керівниками структурних
підрозділів.
Антикорупційна програма ДНДІ МВС України підлягає перегляду в разі
внесення змін до Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року N 265.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Антикорупційної програми ДСНС України здійснюється за
рахунок асигнувань Державного бюджету України, передбачених Законом
України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік для ДНДІ
МВС України.

