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З метою забезпечення реалізації антикорупційного законодавства 

України і вимог МВС України з урахуванням пропозицій факультетів, кафедр, 

структурних підрозділів в ДДУВС було підготовлено, узгоджено з УЗКПЛ МВС 

України і затверджено Антикорупційну програму університету на 2019 рік (далі 

– Програма) - №244 від 20.03.2019 (п.1.1.1). 

На виконання заходів п.1.2.1 Програми було актуалізовано інформацію 

про Уповноважену особу на сайті закладу і повідомлено УЗКПЛ МВС України 

(Лист 25.01.2019 №1/425)  

Згідно вимог п.1.2.2. Уповноважена особа взяла участь у семінарі з 

питань запобігання корупціїї, організованому УЗКПЛ МВС Україна 07-

08.02.2019 на базі Харківського НУВС. 

На виконання заходів п.2.1.1. Антикорупційної програми 

уповноваженим здійснювалось візування наказів ДДУВС, у т.ч. з кадрових 

питань. 

Згідно вимог п.2.2.1 уповноважений на постійній основі проводить 

інструктаж щодо основних вимог  антикорупційного законодавства для знов 

прийнятих співробітників, про що робиться відмітка у журналі інструктажів 

(№3027). 

01.02.2019, 26.04.2019  проведено заняття з суб'єктами декларування 

щодо вимог фінансового контролю, а також щодо ознайомлення з основними 

положеннями антикорупційного законодавства (п.2.2.2.)  

На виконання п.2.2.6. науково-педагогічними працівниками кафедр  

опубліковані тези доповідей на антикорупційну тематику: 

Круглова О.О. Протидія корупції: загальносвітові тенденції // Дискусійні 

питання застосування антикорупційного законодавства: матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Дніпро, 15 листопада 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2019. С. 67-69. 

Резворович К.Р. Цивільно-правова відповідальність в антикорупційній 

сфері: критичний аналіз нормативно-правового забезпечення // Дискусійні 

питання застосування антикорупційного законодавства: матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Дніпро, 15 листопада 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2019. С. 114-116. 
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Протягом звітнього періоду керівниками підрозділів, кафедр, 

факультетів закладу з працівниками організовано вивчення основних положень 

антикорупційного законодавства (п.2.2.9) 

На виконання п.2.2.10 оновлено пам'ятку щодо дотримання норм, 

обмежень і заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». 

Згідно вимог п.2.2.11 загальною бібліотекою ДДУВС організовано 

тематичну книжкову виставку. 

На виконання заходів, зазначених у Розділі 3, організовано подання 

декларацій у повному обсязі у встановлений термін, про результати повідомлено 

УЗКПЛ МВС України (Лист 29.03.2019 №1/1581); на виконання п 3.3.3. 

підготовлено наказ ДДУВС про врегулювання потенційного конфлікту інтересів 

(05.03.2019 №211). 

У відповідності до вимог п.4.1.2. при проведенні державних закупівель у 

ДДУВС використовується система  Prozorro, звіти про укладені договори 

оприлюднюються на веб-сайті. 

З метою виконання заходів п.4.1.3 Уповноваженим перед укладанням 

договорів з контрагентами здійснюються їх перевірки (Розділ 4) згідно 

підготовленого наказу про порядок таких перевірок (№311 від 18.04.2019); 

публічні закупівлі здійснюються згідно чинного законодавства. 

Згідно вимог п. 5.1.1. на щоденній основі здійснюється моніторинг 

звернень про корупційні прояви, що надходять до ДДУВС, у т.ч. на сайт закладу. 

На виконання заходів п.5.1.2-5.1.3 було організовано анкетування 

вступників до ЗВО. 

Згідно вимог п.5.1.4. було удосконалено розділ «Запобігання корупції» 

на сайті університету, зокрема, посилання на розділ виведено на головну 

сторінку. 

З метою забезпечення виконання заходів згідно п.6.1.1. актуальна 

інформація щодо здійснення у ДДУВС заходів з реалізації антикорупційної 

програми розміщувалась на офіційному веб-сайті закладу.  

Також ВЗГ та уповноваженою особою здійснюється моніторинг 

повідомлень у ЗМІ та Інтернеті щодо виявлення інформації про можливі 

порушення антикорупційного законодавства (п.6.1.2) 

Інформаційні стенди та інші форми представлення інформації 

антикорупційного змісту підтримуються в актуальному стані (п.6.1.3) 

На виконання вимог п. 6.2.1.  15 листопада у Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Дискусійні питання застосування антикорупційного 

законодавства», організовану із залученням Громадської ради при МВС України 

та громадської спілки «Центр запобігання та протидії корупції».  

Публікацію про захід було розміщено на сайті університету та на сторінках 

ДДУВС у соцмережах. Окрім цього, інформацію про захід було розміщено на 

наступних сторонніх сайтах: МВС України, ГУНП в Дніпропетровській області, 
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ГУНП в Запорізькій області, Головне територіальне управління юстиції в 

Дніпропетровській області, STOPCOR, Oficiyno.com.ua та відео з Міжнародної 

конференції розміщено на каналі YouTube ГУНП в Дніпропетровській області та 

STOPCOR.  

Також перший проректор ДДУВС, уповноважений з антикорупційної 

діяльності і професор кафедри університету взяли участь у IV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Реалізація державної антикорупційної 

політики в міжнародному вимірі», яка проходила 12 грудня 2019 на базі НАВС 

України. 

З метою виконання заходів п.6.2.2. науковою лабораторією соціологічного 

моніторингу проводяться опитування, анкетування з метою виявлення та оцінки 

корупційних ризиків у діяльності ДДУВС. На основі отриманих даних 

підготовлено відповідний звіт, опис ідентифікованих корупційних ризиків у 

діяльності ДДУВС і пропозиції щодо заходів їх усунення (зменшення). 

 

 

Уповноважений з антикорупційної  

діяльності  ДДУВС  о/п згідно оригінала  Роман ТЕРЕЩЕНКО 


