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 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

на 2020-2022 роки у 2020 році 

 

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії 

корупції, нормативно-правове регулювання відносин  

З метою забезпечення реалізації антикорупційного законодавства 

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

структурних підрозділів в ДДУВС було підготовлено, узгоджено з УЗК МВС 

України (Лист ДДУВС від 12.02.2020 №1/1180) і наказом ДДУВС від 17.02.2020 

№165 затверджено Антикорупційну програму Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ на 2020-2022 роки (далі – Програма) (п.1.1.1). 

На виконання заходів п.1.1.2. Програми було проведено засідання комісії 

з оцінки корупційних ризиків і моніторинги виконання Антикорупційної 

програми ДДУВС (далі - Комісія), про що свідчить протокол засідання Комісії 

від 02.01.2020 №14. Протягом звітного періоду на засіданнях Комісії 

здійснювався аналіз виконання Програми (Протоколи від 01.04.2020 №15, від 

30.06.2020 №16, від 30.09.2020 №17). 

Відповідно до п.1.2.2. уповноважений з антикорупційної діяльності 

ДДУВС (далі – уповноважений) взяв участь у нараді-семінарі на базі НАВСУ 

07.02.2020. (лист УЗК МВС від 17.02.2020 вх.481), а також у онлайн-нараді на 

базі ДЮІ МВС 19.11.2020 (Доповідна записка УЗК МВС від 26.11.2020 

№38269/18) 

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, 

формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з 

поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 

На виконання п.2.1.1. Додатку 2 до Програми уповноваженим 

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

Згідно 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), у 

звітному періоді проінструктовано 130 новопризначених осіб. 

На виконання заходів, передбачених п.2.2.2 Додатку 2 до Програми 

28.02.2020 р. проведені заняття зі співробітниками щодо заповнення декларацій 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави. 
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З метою виключення неділових стосунків із вступниками чи їх 

близькими особами та на виконання п.2.2.3. Програми під підпис ознайомлені з 

вимогами антикорупційного законодавства члени приймальної комісії (48 осіб) 

З метою забезпечення об'єктивного та прозорого оцінювання результатів 

навчання під підпис проведено низку інструктажів з співробітниками кафедр 

університету (128 осіб), у т.ч. з використанням платформи «Zoom» (п.2.2.4. 

Додатку 2 до Програми). 

На виконання вимог доповідної записки УЗК МВС від 12.03.2020 

№7858/18 і п.2.2.5 Програми на базі ДДУВС 22.10.2020 з використанням 

платформи «Zoom» проведено навчання щодо основних положень 

антикорупційного законодавства (обмежень, заборон) для працівників системи 

МВС Дніпропетровської і Кіровоградської областей у кількості 50 осіб (Наказ 

ДДУВС від 01.10.2020 №806). 

З метою виконання вимог п.2.2.6. Програми основні зміни 

антикорупційного законодавства доведені до співробітників ДДУВС на заняттях 

20.01.2020 р. 

Відповідно до п.2.2.7. Додатку 2 до Програми 28.02.2020  юридичним 

факультетом проведено XVIII Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування». У ході 

наукового заходу обговорені, зокрема, актуальні проблеми протидії та 

запобіганню корупції. 

13.03.2020 р. у заочному форматі проведено IV Міжнародну науково-

практичну конференцію «Міжнародна та національна безпека: теоретичні і 

прикладні аспекти», деякі з тез-доповідей були присвячені проблемам 

запобігання корупції, зокрема під час проходження служби в органах НПУ. 

Також на виконання п.2.2.8. Додатку 2 до Програми науковими 

співробітниками ДДУВС здійснено підготовку та опублікування низки 

навчально-наукових праць і тез доповідей на антикорупційну тематику. 

Як свідчать отримані доповідні записки, керівники підрозділів, кафедр, 

факультетів закладу, з працівниками організовано вивчення основних положень 

антикорупційного законодавства (п.2.2.9), порушень вимог антикорупційного 

законодавства чи Програми з боку співробітників не зафіксовано (п.2.2.10) 

Згідно п.2.2.11 Додутку 2 до Програми загальною бібліотекою ДДУВС 

організовано тематичну книжкову виставку. 

З метою виконання вимог п.2.2.12 уповноваженим у листопаді-грудні 

2020 року проведені ознайомчі зустрічі на антикорупційну тематику з 

курсантами першого курсу. 

На виконання п.2.2.13. Уповноваженим на постійній основі надаються 

індивідуальні консультації для співробітників з питань антикорупційного 

законодавства, особливо щодо фінансового контролю. 
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ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

З метою здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю 

організовано і проконтрольовано подання відподними співробітниками щорічних 

декларацій (п.3.1.1) перевірена своєчасність їх подання (п.3.1.2.) і підготовлена 

узагальнена інформація (п.3.1.4), яку повідомлено УЗК МВС України (Лист 

01.06.2020 №1/2732) 

IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  посилення 

ефективності управління фінансовими ресурсами,  розвиток та підтримка 

системи внутрішнього аудиту 

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

ДДУВС використовується система  Prozorro, звіти про укладені договори 

оприлюднюються на веб-сайті (п.4.1.3) 

З метою виконання п.4.1.4 Уповноваженим перед укладанням договорів 

з контрагентами здійснюються їх перевірки згідно наказу про порядок таких 

перевірок (№311 від 18.04.2019); публічні закупівлі здійснюються згідно чинного 

законодавства. 

Згідно п.4.2. організовано проведення заходів на виконання Стратегії 

модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-року (Лист ВФЗБО ДДУВС 

«Про надання інформації» від 01.07.2020 №1/3293) 

На виконання завдань п.4.3. видано наказ ДДУВС від 29.10.2020 №905, 

згідно з яким проведено інвентаризацію залишків матеріальних ресурсів 

(Протокол від 24.11.2020) 

V. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог 

антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які 

повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства 

Згідно п. 5.1.2. на щоденній основі здійснюється моніторинг звернень 

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

На виконання п.5.1.3. проведено анкетування щодо дотримання 

законодавства під час вступної компанії; фактів можливих порушень не 

виявлено. Також здійснювались опитування постійного і перемінного складу 

ДДУВС з метою дослідження наявності та оцінки корупційних ризиків у 

діяльності ДДУВС.(п.5.1.4.) 

Протягом року здійснювався аналіз існуючих каналів надходження 

повідомлень та їх захисту (п.5.1.5.) 

17 лютого 2020 на електронну скриньку для повідомлень надійшла 

інформація щодо можливого збору коштів «за здачу державного іспиту». 

Уповноважений з метою перевірки вказаної інформації відвідав зазначену у 

повідомленні аудиторію у вказаний час (час консультації) і наступного дня, під 

час іспиту; фактів збору коштів встановлено не було. (п.5.1.6.) 
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VI. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДДУВС, 

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,  участь у 

реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції 

Протягом року на сайті закладу розміщувалась актуальна інформація про 

заходи антикорупційного спрямування, які проводились у закладі (п.6.1.1.) 

ВЗГ та уповноваженою особою здійснюється моніторинг повідомлень у 

ЗМІ та Інтернеті щодо виявлення інформації про можливі порушення 

антикорупційного законодавства (п.6.1.2) 

На виконання п. 6.2.1.  28 лютого у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ проведено зустріч з представниками Громадської 

організації «САМ», а також з директором Харківського регіонального управління 

Національного антикорупційного бюро України Юрієм Кравченком. 

На зустрічі були присутні курсанти 2 та 4 курсів факультету ПФОДР (98 

осіб). 

У відповідності до завдань п.6.2.3. уповноважений з антикорупційної 

діяльності та низка співробітників ДДУВС взяли участь у Міжнародній науково-

практичній конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі», яка проводилась 9-10 грудня 2020 р. на базі НАВСУ з 

використанням онлайн-платформи Zoom. 

На виконання вимог п.6.4. Додатку 2 до Програми 17 листопада 2020  р. на 

базі ДДУВС з використанням онлайн-платформи Zoom було проведено 

регіональний круглий стіл на тему «Дискусійні питання застосування 

антикорупційного законодавства». 

Робота у даному напрямку триває згідно з вимогами антикорупційного 

законодавства і Антикорупційної програми ДДУВС на 2020-2022 роки. 

 

 

Уповноважений з антикорупційної  

діяльності  ДДУВС          Роман ТЕРЕЩЕНКО 

___.01.2021 


