
Додаток 2 

до Антикорупційної програми ДДУВС  
 

 

 

Завдання і заходи із запобігання і протидії корупції в  

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Очікувані результати   
 

 

Найменування 

завдання 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 

1 2 3 4 5 6 

1. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин 

1.1. Здійснення 

 організаційних заходів 

щодо запобігання і 

протидії корупції. 

1.1.1. Розробити, затвердити  та надіслати на 

погодження до Управління запобігання 

корупції та проведення люстрації МВС  

Антикорупційну програму на 2018 рік. 

Березень 

2018 року 

Уповноважена 

особа, 

ВОАРК, 

ВКЗ, 

ВЮЗ 

Видано наказ 

ДДУВС про 

затвердження 

Антикорупційної 

програми ДДУВС, 

надіслано лист до 

УЗКПЛ МВС   

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті   

 

1.1.2. Організувати і провести засідання 

комісії з оцінки корупційних ризиків та 

моніторингу виконання Програми з метою: 

    

 

- підготовки Програми; Березень  

2018 року 

Голова комісії, 

секретар комісії 

Підписано 

протокол 

засідання комісії  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

- здійснення щоквартального аналізу 

виконання Програми, а також результатів 

моніторингу інформації про корупційні 

прояви, розміщеної у засобах масової 

інформації, включаючи інтернет. 

До 01 квітня, 

01 липня, 

01 жовтня   

2018 року 

Голова комісії, 

секретар комісії 

Підписано 

протокол 

засідання комісії  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 
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1.2. Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

уповноваженого з питань 

запобігання та виявлення 

корупції ДДУВС. 

1.2.1. Актуалізувати інформацію про 

уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції ДДУВС. 

Щомісяця,  

до 05 числа 
місяця, 

наступного за 

звітним періодом 

Уповноважена 

особа 

Надано  

інформацію про 

уповноважену 

особу ДДУВС до 

УЗКПЛ МВС   

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

1.2.2. Взяти участь у нарадах-семінарах з 

уповноваженими особами з питань 

запобігання та виявлення корупції закладів, 

установ та підприємств що належить до сфери 

управління МВС, які організовує УЗКПЛ 

МВС (у разі  надходження запрошення). 

Квітень,   

вересень  

2018 року 

Уповноважена 

особа 

Взято участь у 

проведенні наради 

у разі  

надходження 

запрошення 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

2. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з 

поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

2.1. Удосконалення 

системи кадрового 

менеджменту, 

мінімізація корупційних 

ризиків при прийнятті 

кадрових рішень. 

2.1.1. З метою дотримання вимог фінансового 

контролю у ДДУВС, прийому на роботу 

кандидатів згідно з кваліфікаційними 

вимогами здійснювати візування 

уповноваженим з питань запобігання та 

виявлення корупції проектів наказів з 

кадрових питань (особового складу), які 

стосуються призначення або звільнення з 

посад працівників ДДУВС – суб’єктів, на які 

поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції». 

Перед 

призначенням/ 

звільненням 

працівника 

ВКЗ, 

уповноважена 

особа, 

ВЮЗ 

Проект наказу 

завізовано 

головою комісії з 

оцінки 

корупційних 

ризиків та 

моніторингу 

виконання 

Програми 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 
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2.2. Навчання та заходи з 

поширення інформації 

щодо програм 

антикорупційного 

спрямування. 

2.2.1. Здійснювати проведення обов’язкового 

інструктажу уповноваженою особою ДДУВС 

з питань запобігання та виявлення корупції 

щодо основних положень антикорупційного 

законодавства (обмежень, заборон), а також 

правил етичної поведінки для 

новопризначених працівників ДДУВС  – 

суб’єктів, на які поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції». 

При призначенні 

(обранні) на 

посаду 

ВКЗ, 

уповноважена 

особа 

Ознайомлено під 

підпис працівника  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

2.2.2. Організувати і провести навчання 

суб’єктів декларування ДДУВС щодо 

заповнення декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування за 2017 рік. 

Протягом 

І кварталу  

2018 року 

ВКЗ, 

уповноважена 

особа, декани 

факультетів, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Охоплено 

роз’ясненням не 

менше ніж 80% 

працівників 

закладу 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

2.2.3. Провести аналіз програм та навчально-

методичних матеріалів курсів навчання із 

питань запобігання корупції. 

Постійно НМВ, 

завідувачі кафедр 

Проаналізовано 

80% програм 

У межах 

видатків, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 

2.2.4. Проводити ознайомлення керівників 

структурних підрозділів університету зі 

змінами в антикорупційному законодавстві 

для подальшого доведення інформації до осіб 

постійного та перемінного складу (у разі 

наявності змін). 

Щоквартально ВЮЗ Підготовлено 

довідку про 

наявність або 

відсутність змін та 

про ознайомлення 

керівників 

У межах 

видатків, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 

2.2.5. Організувати проведення науково-

практичних конференцій, семінарів, круглих 

столів, тематичних засідань з обговорення 

проблемних питань протидії корупції. 

Квітень-травень 

2018 року 

ВОНР,  

декани 

факультетів, 

керівники кафедр 

Проведено захід, 

підготовлено 

довідку про 

проведення заходу 

У межах 

видатків, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 
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2.2.6. Організувати проведення кафедрами 

університету наукових досліджень на 

антикорупційну тематику. 

Квітень-травень 

2018 року 

ВОНР,  

декани 

факультетів 

Проведено захід, 

підготовлено 

довідку про 

проведення заходу 

У межах 

видатків, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 

2.2.7. Взяти участь у навчанні щодо основних 

положень антикорупційного законодавства 

(обмежень, заборон), а також правил етичної 

поведінки для працівників ДДУВС – 

суб’єктів, на які поширюється дія Закону 

України «Про запобігання корупції»,  на базі 

Національної академії внутрішніх справ. 

Березень 

2018 року 

Уповноважена 

особа, 

декани 

факультетів, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Згідно з 

державним 

замовленням  у 

разі  надходження 

відповідного 

запрошення 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

2.2.8. Організувати та провести щорічний 

інструктаж щодо основних положень  

антикорупційного законодавства (обмежень, 

заборон), а також правил етичної поведінки 

для працівників ДДУВС – суб’єктів, на яких 

поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції». 

Квітень-травень 

2018 року 

ВКЗ – розроблення 

та затвердження 

графіка навчання, 

уповноважена особа 

– проведення  

навчання, керівники 

структурних 

підрозділів 

Охоплено 100% 

працівників 

закладу – 

суб’єктів, на яких 

поширюється дія 

Закону України 

«Про запобігання 

корупції»  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

2.2.9. Взяти участь у підвищенні кваліфікації 

(спеціалізації) для різних категорій 

працівників ДДУВС з питань запобігання 

корупції, проведення яких заплановано на 

базі Національної академії внутрішніх справ 

(у разі надходження відповідного 

запрошення). 

Листопад  

2018 року 

ВКЗ, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

уповноважена 

особа 

Згідно з 

державним 

замовленням  у 

разі  надходження 

відповідного 

запрошення 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

2.2.10. Організувати вивчення та роз’яснення 
основних положень антикорупційного 
законодавства (обмежень, заборон), а також 
правил етичної поведінки для працівників – 
суб’єктів, на які поширюється дія Закону 
України «Про запобігання корупції». 

Квітень –  
грудень 

2018 року 

Декани 
факультетів,  

керівники 
структурних 
підрозділів, 

уповноважена 
особа 

Складені та 
підписані 
протоколи 
засідань кафедр, 
структурних 
підрозділів  

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 
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2.2.11. Оновити зміст пам’ятки щодо 

дотримання обмежень, заборон і виконання 

обов’язків, встановлених чинним 

законодавством щодо протидії корупції. 

Квітень-травень 

2018 року 

Редакційно-

видавниче 

відділення, 

уповноважена 

особа 

Виготовлені 

пам’ятки, 

підготовлено 

відповідну 

довідку 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

2.2.12. Організувати тематичні книжкові 

виставки та відкриті перегляди літератури, 

підготувати бібліографічні огляди з 

антикорупційної тематики. 

Щоквартально Загальна 

бібліотека Проведено захід, 

підготовлено 

довідку 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

3. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

3.1. Забезпечення 

виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства в частині 

фінансового контролю. 

3.1.1. Підготувати доручення керівникам 

структурних підрозділів ДДУВС щодо 

забезпечення подання працівниками – 

суб’єктами декларування декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 

2017 рік у строки, установлені законом. 

Березень   

2018 року 

Уповноважена 

особа 

Видано доручення  У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

3.1.2. Організувати подання працівниками 

ДДУВС – суб’єктами декларування 

декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2017 рік. 

До 31 березня 

2018 року 

включно 

Декани 

факультетів, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

уповноважена 

особа 

Подано декларації  У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

3.1.3. Перевірити факти своєчасності подання 

декларацій  суб’єктами декларування. 

До 10 квітня 

2018 року 

Декани 

факультетів, 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

уповноважена 

особа 

Подано до УЗКПЛ 

інформацію про 

результати 

перевірки 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 
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3.1.4. Повідомити  Агентство про неподання 

чи несвоєчасне подання (у разі виявлення 

такого факту) декларацій суб’єктами 

декларування ДДУВС. 

Упродовж трьох 

робочих днів з 

дня виявлення 

такого факту 

Уповноважена 

особа 

Ректором 

підписано лист до 

Агентства з 

інформацією про 

наявні факти.  

Закладом 

повідомлено  про 

це Агентство за 

встановленою 

формою 

електронною 

поштою та 

поінформовано 

УЗКПЛ 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

3.2.Забезпечення 

виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства в частині 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів. 

3.2.1. Підготувати та узагальнити інформацію 

про близьких осіб, які працюють в ДДУВС в 

системі МВС.  

Травень  

2018 року 

ВКЗ Підготовлено 

узагальнену 

інформацію та 

надано   на 

розгляд комісії з 

оцінки 

корупційних 

ризиків та 

моніторингу 

виконання 

Програми  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

3.2.2. Підготувати та розмістити на 

офіційному веб-сайті ДДУВС у рубриці 

«Запобігання корупції» аналітичної 

інформації щодо порушень антикорупційного 

законодавства  працівниками закладу. 

Щокварталу, до 

10 числа місяця, 

що настає за 

звітним періодом 

ВЗГ, 

ІТВ, 

уповноважена 

особа 

Розміщено 

інформацію на 

офіційному веб-

сайті ДДУВС 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті  
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4. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,  розвиток та підтримка 

системи внутрішнього аудиту 

4.1. Здійснення контролю 

за проведенням 

публічних закупівель з 

метою мінімізації 

корупційних ризиків. 

4.1.1. Проводити перевірку документації 

стосовно проведення процедур публічних 

закупівель, які проводяться ДДУВС щодо 

дотримання антикорупційного законодавства. 

Згідно з планом 

закупівель на 

2018 року 

ВЮЗ, 

ВМЗ 

Проведено 

перевірки та 

завізовані 

документи  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

4.1.2. Здійснювати організаційні заходи  
використання системи електронних 

закупівель ProZorro при проведенні 

процедури державних закупівель ДДУВС. 

Протягом року, 

під час 

проведення 

закупівельних 

процедур 

ВФЗБО, 

ВМЗ 

Здійснені 

публікації в  

системі 

електронних 

закупівель  

системи ProZorro   

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

4.1.3. Відповідно до вимог законодавства у 

сфері публічних закупівель здійснити 

оприлюднення звітів про укладені договори 

та звітів про їх виконання ДДУВС  

Згідно з планами 

закупівель 

на 2018 року 

 Замовник 

закупівель згідно із 

Законом України 

«Про публічні 

закупівлі» 

Розміщено 

інформаційне 

повідомлення на 

веб-сайті  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

4.2. Посилення 

ефективності управління 

фінансовими ресурсами. 

4.2.1. Організувати виконання завдань і 

заходів, передбачених Планом заходів щодо 

реалізації Стратегії розвитку системи 

управління державними фінансами на 2017-

2020 роки, затвердженим розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24.05.2017  

№ 415-р. 

У строки, 

визначені 

Планом 

ВФЗБО Виконано заходи  У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

4.3. Забезпечення 

прозорості виконання 

бюджетних програм. 

4.3.1. Розмістити на офіційному веб-сайті 

ДДУВС інформації про використання коштів 

державного бюджету на виконання 

бюджетних програм, виконавцем яких є 

ДДУВС. 

У строки, 

визначені 

законодавством 

ВФЗБО, 

ІТВ 

Оновлено 

інформацію на 

офіційному веб-

сайті ДДУВС 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 
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 4.3.2. Висвітлювати на офіційному веб-сайті 

ДДУВС результати діяльності із 

внутрішнього аудиту ДДУВС за висновками 

внутрішніх аудитів та контрольних заходів 

(за рішенням керівництва ДДУВС). 

Протягом двох 

робочих днів 

після прийняття 

рішення 

ВФЗБО, 

ІТВ 

Розміщено 

повідомлення на 

офіційному веб-

сайті ДДУВС 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті  

5. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють 

про порушення вимог антикорупційного законодавства 

5.1. Організація системи 

виявлення інформації 

про порушення 

працівниками ДДУВС 

вимог Закону України 

«Про запобігання 

корупції». 

5.1.1. Здійснювати моніторинг та облік 

звернень про корупцію, що надходять до 

ДДУВС  та на  офіційний  веб-сайт ДДУВС. 

Щоденно Уповноважена 

особа 

Опрацьовано 

звернення в 

установленому 

порядку  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 5.1.2. Запровадити анкетування про 

дотримання законодавства під час вступної 

кампанії. 

У день початку 

вступної кампанії  

Секретар 

приймальної 

комісії,  

наукова 

лабораторія 

соціологічного 

моніторингу 

Підготовлено 

проект питань 

анкетування, 

здійснено 

анкетування 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 5.1.3. Проаналізувати і розглянути результати 

анкетування на засіданні комісії з оцінки 

корупційних ризиків та моніторингу 

виконання Програми з метою виявлення 

фактів можливих порушень та усунення в 

подальшому умов їх виникнення. 

Протягом 

вступної компанії  

Секретар 

приймальної 

комісії,  

наукова 

лабораторія 

соціологічного 

моніторингу, 

голова комісії 

Підписано 

протокол 

засідання комісії 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 
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6. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДДУВС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,  участь у 

реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції 

6.1. Проведення 

інформаційних кампаній 

щодо реалізації ДДУВС 

антикорупційної 

політики. 

6.1.1. Розмістити актуальну інформацію щодо 

здійснення у ДДУВС заходів із запобігання та 

виявлення корупції на офіційному веб-сайті 

ДДУВС. 

Не пізніше дня, 

наступного за 

днем після події 

(заходу) 

ВЗГ, 

ІТВ, 

уповноважена 

особа 

Розміщено 

актуальну 

інформацію у 

відповідній 

рубриці  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

6.1.2. Розмістити актуальну інформацію щодо 

здійснення ДДУВС заходів з реалізації 

Програми. 

Щокварталу,   

до 20 січня, 

до 20 квітня, 

до 20 липня, 

до 20 жовтня  

2018 року 

ВЗГ, 

ІТВ, 

уповноважена 

особа 

Розміщено 

актуальну 

інформацію у 

відповідній 

рубриці 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

6.1.3. Здійснювати моніторинг повідомлень у 
ЗМІ та Інтернеті про факти корупційних або 
пов’язаних із корупцією правопорушень з 
боку працівників ДДУВС. 
У разі виявлення таких фактів – організувати 
перевірку та оприлюднення інформації про 
вжиті заходи або спростування інформації. 

У разі виявлення  
повідомлення 

ВЗГ, 
відділення 

міжнародних 
зв’язків, 
декани 

факультетів, 
уповноважена 

особа 

Підготовлено 
довідку про за 
результати 
перевірки, 
розміщено 
повідомлення на 
офіційному веб-
сайті ДДУВС 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

 

6.1.4. Оформлення і підтримка в актуальному 

стані спеціальних інформаційних стендів та 

інших форм представлення інформації 

антикорупційного змісту. 

Щоквартально загальна 
бібліотека, ІТВ, 

редакційно-
видавниче 
відділення, 

декани 
факультетів 

 У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 
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6.2. Взаємодія з 

громадськістю в частині 

здійснення 

антикорупційних 

заходів. 

6.2.1. Організувати та провести із залученням 

громадськості в університеті заходів з нагоди 

Міжнародного дня боротьби з корупцією в 

системі МВС. 

До 09 грудня 

2018 року 

Декани 

факультетів, 

ВЗГ 

Проведено захід,  
розміщено 
повідомлення на 
офіційному веб-
сайті ДДУВС 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті  

 

6.2.2. Запровадити опитування, анкетування 

громадян, постійний та перемінний склад 

ДДУВС з метою дослідження наявності та 

оцінки корупційних ризиків у діяльності 

ДДУВС. 

Жовтень – 

грудень  

2018 року 

Наукова 

лабораторія 

соціологічного 

моніторингу,  

ІТВ 

Запроваджено та 

здійснено  

опитування  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті  

6.3. Здійснення 

міжнародної діяльності в 

частині реалізації заходів 

із запобігання і протидії 

корупції. 

6.3.1. Брати участь у комунікативних заходах 

щодо організації роботи із запобігання 

корупції, що організовуються та проводяться 

Консультаційною місією ЄС в Україні, 

представництвом Ради Європи, ОБСЄ та 

іншими міжнародними організаціями. 

У разі 

надходження до 

ДДУВС 

відповідного 

запрошення 

Відділення 

міжнародних 

зв’язків, 

уповноважена 

особа 

Підготовлено звіт 

про результати 

участі в 

проведеному 

заході  

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

 

Перелік скорочень, які використовуються в додатках до Антикорупційної програми  ДДУВС 
 

ВКЗ – відділ кадрового забезпечення 

НМВ – навчально-методичний відділ 

ВОНР – відділ організації наукової роботи 

ІТВ – інформаційно-технічне відділення 

ВОАРК – відділ  організаційно-аналітичної роботи та контролю 

ВФЗБО – відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

ВМЗ – відділ матеріального забезпечення 

ВЗГ – відділ зв’язків з громадськістю 

ВЮЗ – відділ юридичного забезпечення 
 

Уповноважений з реалізації  

Антикорупційної програми  ДДУВС    о/п  згідно з оригіналом   Р.М. Сіденко 


