Додаток до наказу ректора Національної академії
від «11» березня 2020 року №242-аг
ПЛАН
виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції
у Національній академії Державної прикордонної служби України
у 2020 році
Відповідно до додатку 2, до Антикорупційної програми Державної
прикордонної служби України на 2020-2022 роки, наказу АДПСУ від 13лютого
2020 року №99 АГ «Про затвердження Антикорупційної програми Державної
прикордонної служби України на 2020-2022 роки».
Найменування
Строк
Зміст заходу
завдання
виконання
І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
правове регулювання відносин
1.Здійснення
Проведення
засідання
Протягом
організаційних заходів керівництва НА ДПСУ щодо
звітного
щодо запобігання і моніторингу
виконання
періоду
протидії корупції
Антикорупційної
програми
щокварталь ДПСУ
на
2020-2022
роки
ного аналізу
відповідно плану на 2020 рік
виконання не
пізніше 20.03,
20.06,
20.09,
20.12
2020 року
Вивчення
Антикорупційної До 28.02.2020
програми ДПСУ на 2020-2022
року
роки
керівництвом
та
командирами
(начальниками)
структурних
підрозділів
Національної академії
Підготувати
звіт
виконання
До
Антикорупційної
програми
20 березня,
ДПСУ
на 2020-2022 роки
20 червня,
відповідно плану на 2020 рік
20 вересня,
20 грудня
2020 року
2. Виконання заходів 1.
Удосконалення
систем Грудень 2020
визначених
у запобігання проявам корупції та
року
Стратегії
розвитку запровадження
комплексних
ДПСУ,
схваленої технологій протидії корупції в
розпорядженням
оперативно-службовій діяльності
Кабінету Міністрів ДПСУ
України
від 2. Забезпечення належного рівня
Березень23.11.2015
року заходів власної безпеки та заходів грудень 2020
№1189-р, а також щодо недопущення втягування
року

Відповідальний
за виконання
нормативноРекторат,
ПІ(АД),
НФ,
НК, НВ,НС

Ректорат,
ДІ,
НФ, НК, ННК,
НВ, НС, ПІ(АД)

ЗРНА з П, ДІ,
НФ, НВ, НС,
ПІ(АД)

ОПВ, ВРП,
ПІ(АД)

Командири
підрозділів
НАДПСУ;

2
Найменування
завдання
визначених
в
Основних напрямах в
діяльності
та
подальшого розвитку
Державної
прикордонної
служби України у
2020 році (в частині
стосуючого
НАДПСУ).

3. Виконання заходів
визначених
у
Стратегії
розвитку
Національної
академії Державної
прикордонної
служби України на
період
2015-2021
років

Зміст заходу
особового складу ДПСУ (НА
ДПСУ) у протиправну діяльність
шляхом виконання наступних
заходів:
своєчасно реагувати та
вживати адекватні заходи щодо
загроз, які надходять в адресу
особового складу ДПСУ (НА
ДПСУ).
проведення
ретельного
розбору фактів звернень до
особового складу (ДПСУ (НА
ДПСУ) з метою залучення до
протиправної
та
корупційної
діяльності.
визначити
формування
нетерпимості
до
корупції,
досягнення сталості доброчесної
поведінки та підвищення рівня
правової свідомості особового
складу.
1.
Удосконалення
систем
запобігання проявам корупції та
запровадження
комплексних
технологій протидії корупції в
оперативно-службовій діяльності
ДПСУ
1. Забезпечення належного рівня
заходів власної безпеки та заходів
щодо недопущення втягування
особового складу ДПСУ (НА
ДПСУ) у протиправну діяльність
шляхом виконання наступних
заходів:
своєчасно реагувати та
вживати адекватні заходи щодо
загроз, які надходять в адресу
особового складу ДПСУ (НА
ДПСУ)
проведення
ретельного
розбору фактів звернень до
особового складу ДПСУ (НА
ДПСУ) з метою залучення до
протиправної
та
корупційної
діяльності
визначити
формування
нетерпимості
до
корупції,
досягнення сталості доброчесної
поведінки та підвищення рівня
правової свідомості особового
складу.

Строк
виконання

Відповідальний
за виконання
ПІ(АД)

Протягом року
за фактом
виявлення

Командири
підрозділів
НАДПСУ;
ПІ(АД)

Березеньгрудень 2020
року

Командири
підрозділів
НАДПСУ;
ПІ(АД)

Березеньгрудень 2020
року

Командири
підрозділів
НАДПСУ;
ПІ(АД)

Грудень 2020
року

ОПВ, ВРП,

Березеньгрудень

Командири
підрозділів
НАДПСУ;
ПІ(АД)

2020 року

Протягом року
за фактом
виявлення

Командири
підрозділів
НАДПСУ;
ПІ(АД)

Березеньгрудень

Командири
підрозділів
НАДПСУ;
ПІ(АД)

2020 року

Березеньгрудень
2020 року

Командири
підрозділів
НАДПСУ;
ПІ(АД)
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Найменування
Зміст заходу
завдання
4.
Виконання
1. Забезпечити контроль за
Рішення
колегії реагуванням
керівників
усіх
Адміністрації
рівнів на інформацію підрозділів
Державної
внутрішньої
безпеки
щодо
прикордонної
корупційних проявів, порушення
служби України від дисципліни служби та військової
14.02.2020 року №2 дисципліни.
«Про
підсумки 2. Недопущення проявів корупції
оперативнота під час перебування персоналу
службової діяльності в органах охорони державного
Державної
кордону
(на
стажуванні,
прикордонної
навчальній
практиці,
при
служби України у посиленні охорони державного
2019 році та завдання кордону).
на 2020 рік»
5.
Забезпечення Організація проведення у НА
якісної
підготовки ДПСУ освітнього процесу для
висококваліфікова - особового складу факультетів та
них
кадрів
за ІПК
відповідними
спеціальностями для
органів (підрозділів)
охорони державного
кордону.
6. Зміцнення системи Пріоритетними
завданням
у
правопорядку
та роботі з персоналом визначити
дисципліни,
формування нетерпимості до
зосередження зусиль корупції, досягнення сталості
на
запобіганні доброчесної
поведінки
та
негативним явищам, підвищення
рівня
правової
створенні здорового свідомості особового складу.
клімату
у Забезпечити
об’єктивну
колективах,
персональну
відповідальність
забезпечення
керівників
усіх
рівнів
за
законності дій та прорахунки в організації та
професійної
проведенні цієї роботи.
культури персоналу
НА ДПСУ
7.
Нормативно- 1. Визначення порядку взаємодії
правове регулювання ПІ (АД) з іншими структурними
відносин
підрозділами НА АДПСУ з метою
обліку суб’єктів декларування у
яких виник обов’язок подати
декларацію особи, уповноваженої
на виконання функцій держави.
2.
Участь
у
проведенні
експертизи
проектів
організаційно-розпорядчих
документів, які готуються НА
АДПСУ, з метою виявлення в них
норм та положень, що сприяють
або можуть сприяти вчиненню

Строк
виконання
Грудень 2020
року

Відповідальний
за виконання
Сектор ВВБ та
інші
заінтересовані
структурні
підрозділи
НАДПСУ

Січень-грудень
2020 року

НВ,
ПІ(АД)

Січень-грудень
2020 року

ВРП,

ВРП, ПІ(АД),
начальники
структурних
підрозділів
НАДПСУ

Протягом
звітного
періоду
до 31.03 2020
року

ПІ (АД).

До 10 днів з
часу
надходження проекту на
опрацювання до ПІ(АД)

ПІ (АД).
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Найменування
завдання

8.
Забезпечення
ефективного
функціонування
регіональних
уповноважених
підрозділів (осіб) з
питань запобігання та
виявлення корупції в
ДПСУ

9.
Проведення
навчальних заходів та
заходів з поширення
інформації
щодо
Антикорупційної
програми ДПСУ

Зміст заходу

Строк
виконання

корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень та
надання рекомендацій щодо їх
усунення.
1. Актуалізація інформації про Щомісяця, не
персонал
позаштатних
пізніше 05
інспекторів з доброчесності у
числа місяця
підрозділах Національної академії
(уповноважених осіб з питань
запобігання
та
виявлення
корупції).
2. Підготовка та подання на
Протягом
затвердження
плану
роботи
звітного
уповноваженого
підрозділу
періоду
(особи) з питань виявлення та
щорічно до
запобігання
корупції 15.12.2020 року
Національної
академії
на
наступний рік та звітів за
результатами роботи за минулий
рік.
1. Доведення до персоналу НА До 28.02.2020
ДПСУ змісту Антикорупційної
року
програми
Державної
прикордонної служби України на
2020-2022 роки.
2. Участь у проведенні навчальноЩороку,
методичних зборів з персоналом
протягом І
регіональних
уповноважених
півріччя
підрозділів з питань запобігання
та виявлення корупції ДПСУ на
базі
відомчих
навчальних
закладів ДПСУ.
3. Участь на курсах підвищення
Під час
кваліфікації
персоналу
проведення
уповноважених підрозділів з
навчальнопитань запобігання та виявлення
методичних
корупції шляхом проведення
зборів.
семінарів, тренінгів, рольових
Позапланово
ігор, майстер-класів тощо.
(за потреби)
4. Прийняти участь у розробленні До 01.10.2020
методичних
рекомендацій
з
року
проведення тренінгових вправ,
рольових ігор, семінарів тощо з
метою
їх
подальшого
використання
у
процесі
підвищення професійного рівня
персоналу
регіональних
уповноважених підрозділів з
питань запобігання та виявлення
корупції
5. Проведення обов’язкового Протягом двох

Відповідальний
за виконання

ПІ(АД)

ПІ(АД)

Ректор НА,
ПІ(АД)

Ректор НА,
ПІ(АД), ГБНФЕВ

Ректор НА,
ПІ(АД), ГБНФЕВ
.

УЗД ДП
АДПСУ,
НАДПСУ
НВ, ВРП

НВК, ПІ(АД)

5
Найменування
завдання

Строк
Відповідальний
виконання
за виконання
інструктажу
працівником робочих днів з
уповноваженого підрозділу з моменту вступу
питань запобігання та виявлення
в посаду
корупції
щодо
основних
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень,
заборон), а також правил етичної
поведінки для новопризначеного
особового складу – суб’єктів, на
які поширюється дія Закону
України
«Про
запобігання
корупції»
6.
Проведення
навчання
СіченьУЗД ДП;
персоналу
Державної березень 2020
ГЦПКР та ВД,
прикордонної служби України
року, далі за
ПІ(АД),
(НАДПСУ)
–
суб’єктів
окремим
ЗНФпоРП
декларування щодо заповнення
планом
декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування
7.
Проведення
навчання
КвітеньУЗД ДП;
персоналу
Державної
травень 2020
ГЦПКР та ВД,
прикордонної служби України із
року, далі за
ПІ(АД),
роз’ясненням
вимог
окремим
ЗНФпоРП
антикорупційного законодавства
планом
за темами: «Запобігання та
врегулювання
конфлікту
інтересів», «Обмеження спільної
роботи близьких осіб»
8.
Проведення
навчання
ЧервеньУЗД ДП;
персоналу
Державної вересень 2020
ГЦПКР та ВД,
прикордонної служби України із
року, далі за
ПІ(АД),
роз’ясненням
вимог
окремим
ЗНФпоРП
антикорупційного законодавства
планом
за темами «Обмеження щодо
сумісництва та суміщення з
іншими
видами
діяльності»,
«Обмеження після припинення
діяльності,
пов’язаної
з
виконанням функцій держави,
місцевого самоврядування»
9.
Проведення
навчання
ЖовтеньУЗД ДП;
персоналу
Державної листопад 2020
ГЦПКР та ВД,
прикордонної служби України із
року, далі за
ПІ(АД),
роз’ясненням
вимог
окремим
ЗНФпоРП
антикорупційного законодавства
планом
за темами «Обмеження щодо
одержання
подарунків»,
«Запобігання
одержанню
неправомірної
вигоди
або
подарунка та поводження з ними»
10. Участь у розробленні та До 01.09.2021
УЗД ДП;
Зміст заходу

6
Найменування
завдання

Зміст заходу
видання
методичних
рекомендацій
«Виявлення,
запобігання, врегулювання та
усунення конфлікту інтересів у
діяльності ДПСУ» з описом
типових прикладів виникнення
конфлікту інтересів та шляхів
його усунення за напрямами
оперативно-службової діяльності
ДПСУ
11. Проведення уповноваженим
підрозділом
моніторингу
відповідності змісту робочих
навчальних програм, навчальнотематичних
планів
потоків
підготовки, перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
персоналу ДПСУ у НАДПСУ на
предмет
актуальності
із
урахуванням
змін
у
антикорупційному законодавству,
достатності виділених навчальних
годин
на
вивчення
антикорупційного законодавства
тощо. Внесення відповідних змін.
Оновлення
навчальнометодичних матеріалів.
12. Забезпечення доведення до
керівного складу органів ДПСУ
(НАДПСУ) актуальної інформації
щодо
діяльності
Держприкордонслужби з протидії
та запобігання корупції у режимі
відео-селекторної
наради,
отримання
від
зазначеної
категорії осіб зворотного зв’язку
щодо стану організації роботи із
протидії корупції в регіонах
13. Організація та проведення
науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми запобігання
та протидії корупції в Державній
прикордонній службі України»
14. Впровадження в освітній
процес
курсів
підвищення
кваліфікації
для
осіб
офіцерського складу з основ
антикорупційного законодавства
у формі дистанційного навчання
15.
Удосконалення системи
професійної
підготовки
персоналу, системи навчання

Строк
виконання
року

Відповідальний
за виконання
НАДПСУ;
ПІ(АД),
ЗНФпоРП

За окремим
планом до
10.12 щорічно

УЗД ДП;
Ректор
НАДПСУ
ПІ(АД),
ЗНФзНМР

На постійній
основі
Контроль
протягом
звітного
періоду
щокварталу

УЗД ДП;
керівний склад
НАДПСУ

Щороку
протягом
звітного
періоду у
грудні
До 10.2021
року

Ректор
НАДПСУ;
ПІ(АД)

Січень-грудень

ВРП

УПП ДП;
УЗД ДП;
Ректор
НАДПСУ

7
Найменування
завдання

Зміст заходу
слухачів, курсантів, студентів
факультетів та слухачів на
курсах ІПК з питань, пов’язаних
із запобігання корупції
16. Організація та проведення
інструктажу для суб’єктів, на які
поширюється дія Закону України
«Про запобігання корупції»
щодо
основних
положень
антикорупційного законодавства
(обмежень, заборон), а також
правил етичної поведінки для
особового складу ДПСУ, а саме:
- декларування;
- врегулювання
конфлікту
інтересів;
- організація запобігання та
виявлення корупції;
- оцінка корупційних ризиків

Строк
виконання
2020 року

Відповідальний
за виконання

НА ДПСУ
ВРП, ПІ(АД)

Березень
червень
вересень
листопад
2020 року
Березеньчервень

Організація
та
проведення
ВРП, ПІ(АД)
інструктажу щодо основних
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень,
2020 року
заборон), а також правил етичної
поведінки для особового складу
ДПСУ – суб’єктів, на які
поширюються
дія
Закону
України
«Про
запобігання
корупції»
ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування
негативного ставлення до корупції
1.
Удосконалення 1. Візування керівником або Перед
УЗД ДП;
системи
кадрового посадовою
особою звільненням з
УКМ;
менеджменту,
уповноваженого підрозділу з військової
ВК, ПІ(АД)
мінімізація
питань запобігання та виявлення (державної)
корупційних ризиків корупції проектів наказів з служби
при
прийнятті кадрових питань, які стосуються (роботи) осіб –
кадрових рішень
звільнення
з
військової суб’єктів
(державної) служби (роботи) осіб декларуван -ня
– суб’єктів декларування з метою
забезпечення контролю подання
декларацій.
2. Проведення обов’язкового
інструктажу
щодо
основних
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень,
заборон), а також правил етичної
поведінки для новопризначеного
особового складу ДПСУ –
суб’єктів, на які поширюється дія

При
призначенні на
посаду

УЗД ДП;
ВК, ПІ(АД)
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2.Забезпечення
доброчесності
особового
складу
ДПСУ, формування в
особового
складу
нетерпимості
до
проявів
корупції,
підвищення
рівня
правової свідомості

Зміст заходу

Строк
виконання

Закону України «Про запобігання
корупції»
3.
Організація
перевірок У встановлені
достовірності
відомостей
про
законодавзастосування заборон, передбачених ством строки
Законом України «Про очищення
влади», в АДПСУ, РУ, органах
ДПСУ
4. Організація в межах повноважень У встановлені
проведення спеціальних перевірок
законодавстосовно осіб, які претендують на ством строки
зайняття посад, які передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального
становища, та посад з підвищеним
корупційним ризиком в АДПСУ,
РУ, органів ДПСУ
5. Продовжити запроваджену в
Протягом
попередні роки практику існування
звітного
системи
заохочень
особового
періоду
складу ДПСУ, який відмовився від
отримання неправомірної вигоди
або вчинення іншого корупційного
правопорушення
(задокументованого встановленим
чином), грошовими преміями в
межах наявного фонду економії
коштів
1.
У
рамках
реалізації
Протягом
загальнонаціональних
та
звітного
внутрішньовідомчих превентивних
періоду за
заходів щодо викриття корупції та
окремим
дотримання
принципу
планом
невідворотності
покарання
за
корупційні
правопорушення
забезпечити
проведення
антикорупційних акцій з курсантами
навчального закладу::
Забезпечити
проведення
цільових профілактичних заходів
з особовим складом Національної
академії
під
гаслом
«Доброчесність – норма життя
прикордонника європейської
держави!»
проведення
антикорупційної
акції
з
персоналом
Національної у І півріччі
академії:
- «Моє майбутнє без корупції» у ІІ півріччі
для курсантів 1 курсу;
- «Навчання
та
служба
прикордонника без корупції» грудень

Відповідальний
за виконання
УКМ;
ЦКЗ;
керівництво
НАДПСУ
УКМ; ЦКЗ;
керівництво
НАДПСУ

ДП;
ДОДК;
ФЕУ;
керівництво
НАДПСУ

ГЦПКР та ВД;
УЗД ДП,
ПІ(АД);
Командири
структурних
підрозділів
НАДПСУ

ЗРНА з П,
НВРП,
Начальники
факультетів,
відділів та
служб, ПІ(АД)
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Зміст заходу
для курсантів всіх навчальних
курсів;
- «Будь доброчесним, протидій
корупції!» до Міжнародного
дня боротьби з корупцією;
- конкурсу курсантів «Кордон без
корупції!».
2. Організація та проведення
анонімного опитування з метою
вивчення сприйняття персоналом
ДПСУ корупційних проявів у
повсякденної діяльності
3. Відзначення Міжнародного дня
боротьби з корупцією

Строк
виконання

Відповідальний
за виконання

жовтень
–
листопад 2020
року
За
окремим
планом
до
12.2021 року

УЗД ДП
ВРП

9 грудня 2020 Ректор
НА;
ПІ(АД), НВРЗП
року

ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів
1.
Забезпечення 1.
Проведення
роз’яснення
Протягом 1
ГБ-НФЕВ,
виконання
вимог суб’єктам декларування щодо
кварталу
НВРП,
антикорупційного
заповнення декларацій особи,
2020 року
ПІ(АД)
законодавства
в уповноваженої на
виконання
частині фінансового функцій держави, за 2019 рік, а
протягом
контролю
також
новопризначеним
2020року
посадовим особам та тим, хто
звільняється
2. Забезпечення супроводу та
Протягом
УЗД ДП;
контролю
за
своєчасністю
звітного
ГЦПКР та ВД;
оприлюднення особовим складом
періоду до
ПІ(АД)
ДПСУ електронних декларацій 01.04.2020 року
осіб,
уповноважених
на протягом року
виконання функцій держави, за
2019-2021
роки
у
строки,
встановлені законом
3. Повідомлення Агентства про
Упродовж
УЗД ДП;
неподання
чи
несвоєчасне трьох робочих
ГЦПКР та ВД;
подання
днів з дня
Ректор НА;
(у разі виявлення такого факту)
виявлення
ПІ(АД)
декларацій
суб’єктами
такого факту
декларування
4. Проведення інформаційної
Щорічно,
УЗД ДП;
кампанії для особового складу
протягом І
ГЦПКР та ВД;
ДПСУ щодо роз’яснення поняття
кварталу
ПІ(АД)
конфлікту інтересів
2.
Забезпечення 1
Проведення
моніторингу
Протягом
УЗД ДП;
виконання
вимог дотримання в органах ДПСУ
звітного
ПІ(АД)
антикорупційного
законодавства
з
питань
періоду
законодавства в частині виявлення,
запобігання
та
запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів
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врегулювання
конфлікту інтересів

Відповідальний
за виконання
2. Проведення інформаційної
НВК,
ГБкомпанії для особового складу
НФЕВ, НВРП,
НАДПСУ щодо роз’яснення 2020 року
НФ
ПД,
поняття конфлікту інтересів
ПІ(АД), ПР з
ПР - НГ ПЗ
ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, удосконалення системи
внутрішнього контролю в органах ДПСУ
1.
Моніторинг 1. Забезпечення проведення
ГБ-НФЕВ,
Щокварталу
публічних
якісного моніторингу цін під час
ПІ(АД)
2020 року
закупівель в органах закупівель товарів, робіт та
ПР з ПР - НГ ПЗ
ДПСУ (НА ДПСУ)
послуг
2.
Забезпечення
дотримання
Протягом
ДМТЗ;
вимог законодавства у сфері
звітного
тендерний
публічних закупівель, у тому
періоду до
комітет
числі принципів максимальної 10.12.2020 року
ГБ-НФЕВ,
економії
та
ефективності,
ПІ(АД)
відкритості та прозорості на всіх
ПР з ПР - НГ ПЗ
стадіях закупівель
3. Перевірка законності та
Протягом
УВА
достовірності
фінансової
і
звітного
ГБ-НФЕВ,
бюджетної
звітності,
періоду до
ПІ(АД)
правильності
ведення 10.12.2020 року ПР з ПР - НГ ПЗ
бухгалтерського обліку
2.
Удосконалення 1. Оцінка стану організації
Протягом
УВА
системи внутрішнього внутрішнього контролю
звітного
внутрішньоконтролю в органах
періоду до
перевірочна
ДПСУ (НА ДПСУ)
10.12.2020 року
комісія
2. Здійснення організаційних Протягом року,
ГБ-НФЕВ,
заходів
виконання
системи
під час
ПІ(АД), ПР з ПР
«ProZorro»
при
проведенні
проведення
- НГ ПЗ, НВТЗ,
процедури державних закупівель
закупівельних
внутрішньов НА ДПСУ
перевірочна
процедур
комісія
3. Контроль за організацією
Січень –
ГБ-НФЕВ,
усунення порушень, які були
ПІ(АД)
грудень
виявлені контрольними заходами
ПР з ПР - НГ
2020 року
Державної аудиторської служби
ПЗ,
України та Рахункової палати
НВТЗ, ,
України
внутрішньоперевірочна
комісія
Організація
виконання
Протягом
ФЕУ
3.
Посилення 1.
завдань
і
заходів,
на
виконання
звітного
ГБ-НФЕВ
ефективності
Стратегії модернізації системи
періоду до
управління
бухгалтерського
обліку
та
10.12
фінансовими
фінансової
звітності
в
ресурсами
державному секторі на період до
2025
року,
схваленої
розпорядженням
КМУ
від
20.06.2018 № 437
V. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДПСУ, залучення громадськості до
Зміст заходу

Строк
виконання
І квартал
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Строк
Відповідальний
виконання
за виконання
здійснення антикорупційних заходів,
участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції,
міжнародна діяльність
1.
Проведення 1. Проведення медіа-брифінгів
Щороку
УЗДП; УАР;
інформаційних
осіб,
уповноважених
на
протягом
НВЗ, НВРП,
кампаній
стосовно здійснення
комунікацій
з
звітного
ПІ(АД), ПР з ПР
реалізації
ДПСУ антикорупційних
питань,
з
періоду
- НГ ПЗ, НФ
антикорупційної
представниками засобів масової
ПД, ПР - НПС
політики
інформації
2.
Забезпечення розміщення
УЗД ДП;
Не пізніше 3
актуальної
інформації
щодо
ГЦПКР
та ВД;
днів після
здійснення ДПСУ заходів із
УАР; НВЗ,
проведення
запобігання та виявлення корупції
НВРП,
ПІ(АД),
заходу
на офіційному веб-сайті
ПР з ПР - НГ
ПЗ, НФ ПД; ПРНПС
3. Моніторинг повідомлень у
У разі
НВЗ,
НВРП,
ЗМІ та Інтернеті про факти
появлення
ПІ(АД), ПР з ПР
корупційних або пов’язаних з
- НГ ПЗ, НФ
повідомленкорупцією
правопорушень з
ПД, ПР - НПС
ня
боку
персоналу
НАДПСУ,
організація
перевірок
таких
фактів
та
оприлюднення
інформації про вжиті заходи
або спростування інформації
4. Продовження антикорупційної Січень-грудень
НВЗ, НВРП,
соціальної реклами шляхом
ПІ(АД),
2020 року
застосування наглядної агітації
ПР з ПР - НГ
(білборди, стенди, відеоролики,
ПЗ, НФ ПД, ПР
тощо)
- НПС
5.
Інформаційний
супровід
Січень –
НВЗ,
НВРП,
заходів,
спрямованих
на
грудень 2020
ПІ(АД), ПР з ПР
ефективну діяльність з питання
- НГ ПЗ, НФ
року
запобігання та протидії корупції у
ПД, ПР - НПС
відомстві.
Зміст заходу

6. Запровадження методики
проведення
аналізу
та
моніторингу
наявних
інформаційних повідомлень у
засобах масової інформації щодо
діяльності ДПСУ з питань
запобігання та протидії корупції
на
предмет
співвідношення
позитивного та негативного
змісту
2.
Взаємодія
з 1 Участь в організації та
громадськістю
в проведенні
конференцій,
частині
здійснення семінарів, засідань за круглим
антикорупційних
столом
з
антикорупційної
заходів
тематики

Протягом 2020
року

НВРП, ПІ(АД),
ПР з ПР - НГ
ПЗ, НФ ПД
ПР - НПС

Згідно з
планами МВС

УЗД ДП;УАР;
НВ, ВРП,
ПІ(АД), ПР з ПР
- НГ ПЗ, НФ
ПД, ПР - НПС
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3.
Проведення
регулярних
медіазаходів
з
антикорупційної
тематики в НА ДПСУ

4. Запровадження
стандартів розміщення
публікацій/розміщення
інформації про
запобігання та
протидію корупції на
офіційному веб-сайті
ДПСУ
5.Взаємодія
з
міжнародними
організаціями
в
частині
реалізації
заходів із запобігання і
протидії корупції

Зміст заходу

Строк
виконання
Щокварталу

1. Проведення медіа-брифінгів
осіб,
уповноважених
на
здійснення
комунікацій
з
антикорупційних
питань,
з
представниками засобів масової
інформації
2.
Публічне
звітування
09 грудня 2020
керівництва НА ДПСУ щодо
року
прогресу
в
реалізації
антикорупційних ініціатив до
Міжнародного дня боротьби з
корупцією
3.
Проведення
тематичних
Раз на пів року
зустрічей
з
питань
антикорупційної
політики
керівництва НА ДПСУ
4. Участь в організації та
Відповідно до
проведенні
конференцій,
Календарсемінарів, засідань за круглим
ного плану
столом
з
антикорупційної
роботи НА
тематики
ДПСУ
1.
Підтримання
актуальної
Протягом 2020
інформації на офіційному веброку
сайті ДПСУ окремого розділу з
антикорупційної
тематики,
поширення
інформації
за
результатами антикорупційної
діяльності у соціальних мережах
2. Розміщення/посилання на
Протягом 2020
суспільно важливу інформацію у
року
форматі відкритих даних
1. Участь у проведенні курсів,
Згідно із
навчальних тренінгів та інших
строками,
комунікаційних
заходів
з визначеними у
антикорупційної тематики для
Річній
посадовців сектору безпеки і
національній
оборони
України,
що
програмі
організовуються
в
рамках співробітництва
реалізації Програми ВІ
між Україною
та НАТО на
2020, 2021,
2022 роки
2. Участь у комунікативних
У разі
заходах щодо організації роботи надходження до
із запобігання корупції, що
АДПСУ
організовуються та проводяться
відповідного
Консультаційною місією ЄС,
запрошення
представництвом Ради Європи,
НАТО,
ОБСЄ
та
іншими
міжнародними організаціями
3.
Проведення
зустрічей
з
Протягом

Відповідальний
за виконання
НВРП, ПР –
НПС
ПІ(АД)

НВРП, ПР
НПС
ПІ(АД)

–

НВРП,
ПР – НПС
ПІ(АД)
НВРП,
ПР – НПС
ПІ(АД)
НВРП
ПР-НПС

НВРП
ПР-НПС
УЗД ДП; УВВБ;
УМС та ЄІ
ННВ, ПР-МС

УЗД ДП;
УВВБ;
УМС та ЄІ
ННВ, ПР-МС

УЗД ДП;
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Найменування
завдання

Зміст заходу
експертами
підрозділів
прикордонних відомств суміжних
з Україною держав (Республік
Польща, Білорусь, Молдова та
інших), на яких організувати
взаємодію, обмін інформацією та
досвідом з питань протидії
корупційним проявам

Заступник ректора (проректор) з персоналу
полковник
Сергій МОСКАЛЕНКО

Провідний інспектор (з антикорупційної діяльності)
працівник
Ігор КАТЮК

Строк
виконання
звітного
періоду

Відповідальний
за виконання
УВВБ;
УМС та ЄІ
ННВ, ПР-МС

