ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького
генерал-майор
О. М. Шинкарук
«___» грудня 2018 року
ЗВІТ
про виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції
у Національній академії Державної прикордонної служби України за 2018 рік
Основні заходи які виконувались:
1. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин у
Національній академії.
2. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції,
навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.
3. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
4. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ,
НА ДПСУ.
5. Створення умов для повідомлень про факти вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які
повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства.
6. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності НА ДПСУ, залучення громадськості до здійснення
антикорупційних заходів, участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, міжнародна
діяльність.
№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Джерела
фінансування

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, НОРМАТИВНО-

№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Джерела
фінансування

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
1.

2.

Здійснення
організаційних заходів
щодо запобігання і
протидії корупції

Виконання
заходів
визначених у Стратегії
розвитку
ДПСУ,
схваленої
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 23.11.2015
року №1189-р, а також
визначених в Основних
напрямах в діяльності

1)
Вивчення
Антикорупційної
програми
ДПСУ
на
2018
рік
керівництвом
та
командирами
(начальниками) структурних підрозділів
Національної академії

Підписано протокол від
22.03.2018 №3 засідання
керівництва НАДПСУ

До 23
березня
2018 року

Ректорат,
НФ, НК,
ННК,
НВ,НС

2)
Проведення
засідання
керівництва
НАДПСУ
по
щоквартальному аналізу виконання
Антикорупційної програми ДПСУ на
2018 рік

Не пізніше
(до)
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня
2018 року

Ректорат,
НФ, НК,
ННК,
НВ,НС

Підписано протокол від
09.04.2018 №5,
25.06.2018 №6
30.09.2018 №7,
22.10.2018 №8
засідання
керівництва
НАДПСУ

3)
Підготувати
звіт
виконання
Антикорупційної програми ДПСУ на
2018 рік

До
01 квітня,
01 липня,
01 жовтня
2018 року

ЗРНА з П,
НФ,
НВ,НС

Підписано протокол від
30.03.2018 №4
25.06.2018 №6
30.09.2018 №7
засідання
керівництва
НАДПСУ

1)
Удосконалення
систем
запобігання проявам корупції
та
запровадження комплексних технологій
протидії корупції в оперативнослужбовій діяльності ДПСУ

Грудень
2018 року

ОПВ, ВРП,
ВОПД,
ВПП

Взято участь у проведені
нового етапу заходів у
рамках
проекту
«Нове
обличчя кордону» щодо
відбору
кандидатів
для
заміщення вакантних посад в
підрозділи внутрішньої та
власної безпеки, у тому числі
використанням
поліграфічних досліджень

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ) та
2

№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

та
подальшого
розвитку
Державної
прикордонної служби
України у 2018році (в
частині
стосуючого
НАДПСУ).

Джерела
фінансування

коштів
міжнародної
фінансової
допомоги

2)
Забезпечення належного рівня
заходів власної безпеки та заходів щодо
недопущення втягування особового
складу
ДПСУ
(НАДПСУ)
у
протиправну
діяльність
шляхом
виконання наступних заходів:

Січеньгрудень
2018 року

НАДПСУ

своєчасно реагувати та вживати
адекватні заходи щодо загроз, які
надходять в адресу особового складу
ДПСУ (НАДПСУ)
проведення ретельного розбору
фактів звернень до особового складу
(ДПСУ (НАДПСУ) з метою залучення до
протиправної та корупційної діяльності

Протягом
року за
фактом
виявлення
Січеньгрудень
2018 року

визначити
формування
нетерпимості до корупції, досягнення
сталості доброчесної поведінки та
підвищення рівня правової свідомості

Січеньгрудень
2018 року

Проведено:
цільову
профілактичну роботу
05 червня 2018 року
12 червня 2018 року
23 липня 2018 року
24 вересня 2018 року
27 вересня 2018 року
09 грудня 2018 року
11 грудня 2018 року
07-14 грудня 2018 року
Загроз не надходило, буде
усунуто загрозу в разі
надходження.

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)

В підрозділах НА ДПСУ
проведені
інструктажі
персоналу
щодо
недопущення залучення до
протиправної та корупційної
діяльності.
Пріоритетними завданням у
роботі з персоналом є
формування нетерпимості до
корупції, досягнення сталості
3

№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

особового складу.

3.

Виконання
заходів 1)
Удосконалення
систем
визначених у Стратегії запобігання проявам корупції
та
розвитку Національної запровадження комплексних технологій
академії
Державної протидії
корупції
в
оперативноприкордонної служби службовій діяльності ДПСУ
України
на
період
2015-2021 років

Грудень
2018 року

2)
Забезпечення належного рівня
заходів власної безпеки та заходів щодо
недопущення втягування особового
складу
ДПСУ
(НАДПСУ)
у
протиправну
діяльність
шляхом
виконання наступних заходів:

Січеньгрудень
2018 року

ОПВ, ВРП,
ВОПД,
ВПП

НАДПСУ
своєчасно реагувати та вживати
адекватні заходи
щодо загроз, які
надходять в адресу особового складу
ДПСУ (НАДПСУ)
проведення ретельного розбору

Протягом
року за
фактом
виявлення
Січень-

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

доброчесної поведінки та
підвищення рівня правової
свідомості особового складу.
Участь у проведені нового
етапу заходів у рамках
проекту
«Нове
обличчя
кордону»
щодо
відбору
кандидатів для заміщення
вакантних посад в підрозділи
внутрішньої
та
власної
безпеки, у тому числі
використанням
поліграфічних досліджень

Проведено:
цільову профілактичну
роботу
05 червня 2018 року
12 червня 2018 року
23 липня 2018 року
24 вересня 2018 року
27 вересня 2018 року
09 грудня 2018 року
11 грудня 2018 року
07-14 грудня 2018 року
Загроз не надходило, буде
усунуто загрозу в разі
надходження.
В підрозділах НА ДПСУ

Джерела
фінансування

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ) та
коштів
міжнародної
фінансової
допомоги

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ) та
коштів
міжнародної
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№ з/п

4.

Найменування завдання

Виконання
Рішення
колегії
Адміністрації
Державної прикордонної
служби
України
від
31.10.2017 року №2,
оголошеного та введено
в
дію
наказом
Адміністрації

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

фактів звернень до особового складу
ДПСУ (НАДПСУ) з метою залучення до
протиправної та корупційної діяльності

грудень
2018 року

визначити
формування
нетерпимості до корупції, досягнення
сталості доброчесної поведінки та
підвищення рівня правової свідомості
особового складу.

Січеньгрудень
2018 року

Забезпечити контроль за реагуванням
керівників усіх рівнів на інформацію
підрозділів забезпечення внутрішньої
безпеки щодо корупційних проявів,
порушення дисципліни служби та
військової дисципліни

Грудень
2018 року

проведені
інструктажі
персоналу
щодо
недопущення залучення до
протиправної та корупційної
діяльності.
Пріоритетними завданням у
роботі з персоналом є
формування нетерпимості до
корупції, досягнення сталості
доброчесної поведінки та
підвищення рівня правової
свідомості особового складу.
Створено
інститут
позаштатних інспекторів з
доброчесності структурних
підрозділів
НА
ДПСУ.
Проведено
засідання
позаштатних інспекторів з
доброчесності 04.04.; 27.12.
2018 року та загальні збори
інституту
позаштатних
інспекторів з доброчесності
структурних підрозділів НА
ДПСУ 05.06.; 27.12. 2018
року.
ВВВБ та
Сплановано підготувати
інші
довідку за результатами
заінтересов
неналежного реагування
ані
структурні
підрозділи
НАДПСУ

Джерела
фінансування

фінансової
допомоги

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
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№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Держприкордонслужби
від 09.11.2017 року №99

5.

Запровадження
системного навчання з
питань, пов’язаних із
запобігання корупції

Організація проведення на базі НА
ДПСУ курсів (семінарів тощо) з
підвищення кваліфікації (спеціалізації)
для особового складу підрозділів
внутрішньої та власної безпеки

Січеньгрудень
2018 року

ВРП, ВПП

Охоплено
навчанням
новопризначеного персоналу
УВВБ
відповідно
до
розкладу занять курсів:
Тренінг 2 потоки
Курси 4 потоки

6.

Забезпечення
якісної
підготовки
висококваліфікованих
кадрів за відповідними
спеціальностями
для
органів
(підрозділів)
охорони
державного
кордону.

Організація проведення у НА ДПСУ
освітнього процесу для особового
складу факультетів та ЦПКП

Січеньгрудень
2018 року

НВ, ВРП,
ВПП

Охоплено навчанням 100%
персоналу НА ДПСУ

7.

Зміцнення
системи
правопорядку
та
дисципліни,
зосередження зусиль на
запобіганні негативним
явищам,
створенні
здорового клімату у

Пріоритетними завданням у роботі з
персоналом визначити формування
нетерпимості до корупції, досягнення
сталості доброчесної
поведінки та
підвищення рівня правової свідомості
особового
складу.
Забезпечити
об’єктивну
персональну

Січеньгрудень
2018 року

ВРП
начальники
структурних
підрозділів

Охоплено
керівників
підрозділів та персоналу НА
ДПСУ
де
визначені
пріоритетні
завдання
у
роботі з персоналом:
- визначено формування
нетерпимості до корупції

Джерела
фінансування

рік ДПСУ (НА
ДПСУ) та
коштів
міжнародної
фінансової
допомоги
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
6

№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

колективах,
забезпечення
законності
дій
та
професійної культури
персоналу НА ДПСУ

відповідальність керівників усіх рівнів
за прорахунки в організації та
проведенні цієї роботи

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Джерела
фінансування

досягнення
сталості
доброчесної поведінки
- підвищення рівня правової
свідомості особового складу.
Забезпечено
об’єктивну
персональну
відповідальність керівників
усіх рівнів за прорахунки в
організації та проведенні цієї
роботи

на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)

2. РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ, ФОРМУВАННЯ
НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО КОРУПЦІЇ, НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО
ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
1.

Запровадження
системного навчання з
питань, пов’язаних із
запобігання корупції

1) Проведення тренінгів з підготовки,
перепідготовки
і
підвищення
кваліфікації
для
науковопедагогічного складу, викладачів
та персоналу уповноваженого
підрозділів (уповноважених осіб)
Держприкордонслужби з питань
запобігання та виявлення корупції

Січеньгрудень
2018 року

2) Забезпечення
участі
науковопедагогічного складу, викладачів
навчальних
закладів
Держприкордонслужби у проекті
«Зміцнення потенціалу керівних

Січеньгрудень
2018 року

НАДПСУ

ВРП

Проведено
8
тренінгів
«Розвиток доброчесності та
запобігання корупції» під
керівництвом
начальника
кафедри КАМП факультету
правоохоронної діяльності.
Створено
інститут
з
позаштатних інспекторів з
доброчесності.
Випущено
навчальнометодичний
посібник:
«Забезпечення
етичної
поведінки
та
розвиток
антикорупційної стійкості».
Прийняли участь відповідно
до програми міжнародної
співпраці.

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ) та
коштів
міжнародної
7

№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

кадрів Держприкордонслужби в
сфері
створення
інституту
керівника, розпізнання і протидії
явищам корупції»
3) Удосконалення
системи
професійної підготовки персоналу,
системи
навчання
слухачів,
курсантів, студентів факультетів та
слухачів на курсах ЦПКП з питань,
пов’язаних із запобігання корупції
4) Підвищення
кваліфікації
персоналу Держприкордонслужби
з питань запобігання та виявлення
корупції на курсах кримінального
аналізу та в системі дистанційного
навчання
5) 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
Закону України «Про запобігання
корупції»
6) Організація
та
проведення
інструктажу для суб’єктів, на які
поширюється дія Закону України
«Про запобігання корупції» щодо
основних
положень

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Джерела
фінансування

фінансової
допомоги
Січеньгрудень
2018 року

ВРП, ВПП

Січеньгрудень
2018 року

ВРП

Січеньгрудень
2018 року
при
призначені
на посаду

ВК, ВРП

НАДПСУ

Системи
професійної
підготовки
персоналу,
системи навчання слухачів,
курсантів,
студентів
факультетів та слухачів на
курсах ЦПКП з питань,
пов’язаних із запобігання
корупції функціонує
Курс – 3 потоки проведено

Проводиться обов’язковий
інструктаж персоналу щодо
основних
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень,
заборон), правил етичної
поведінки.
Ознайомлення
здійснюється
під підпис,
долучено до особової справи.
Проведений
інструктаж
персоналу
штатних
підрозділів НА ДПСУ
- щодо
результатів

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
8

№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

-

2.

Удосконалення системи
кадрового менеджменту,
мінімізація корупційних
ризиків при
прийняті
кадрових рішень

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

7) Організація
та
проведення
інструктажу
щодо
основних
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень,
заборон), а також правил етичної
поведінки для особового складу
ДПСУ – суб’єктів, на які
поширюються дія Закону України
«Про запобігання корупції»
8) Організація та проведення на базі
НА ДПСУ підвищення кваліфікації
(спеціалізації)
для
особового
складу ДПСУ
1) З
метою
дотримання
вимог
фінансового контролю забезпечити
візування
керівником
або
посадовою особою уповноваженого
підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції МВС проектів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Березень;
Червень;
Вересень;
Листопад
2018 року

Березеньчервень
2018 року

ВРП, СІ
ЗВК

Березеньчервень
2018 року

ВРП, НВ,
ВПП

Перед
ВРП,
призначення начальники
м/звільнення факультеті
м особового в, відділів
складу
та служб
НАДПСУ

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Джерела
фінансування

декларування у березні
2018 року та підготовки
до чергового етапу –
листопаді 2018 року;
- щодо
врегулювання
конфлікту інтересів в
червні 2018 року;
- щодо запобігання та
виявлення
корупції
вересні, жовтні, грудні
2018 року;
- щодо
оцінки
корупційних
ризиків
листопаді 2018 року.
Проведений
інструктаж
персоналу
штатних
підрозділів НА ДПСУ щодо
основних
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень,
заборон), а також правил
етичної поведінки у березні,
червні, грудні 2018 року.
Навчання
на
курсах
проходить відповідно до
розкладу занять навчальних
курсів
Проекти наказів завізовано.

видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
9

№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

наказів
з
кадрових
питань
(особового складу), які стосуються
призначення, або звільнення з посад
працівників – суб’єктів, на які
поширюється дія Закону України
«Про запобігання корупції», НА
ДПСУ
2) Унесення змін до контрактів, що
Квітень
укладаються
з
керівниками
2018 року
державних
підприємств,
які
належать до сфери управління
ДПСУ, у частині їх відповідальності
за виконання антикорупційних
програм,
а
також
обов’язку
забезпечувати регулярну оцінку
корупційних ризиків та здійснювати
відповідні антикорупційні заходи
3) Організація перевірок достовірності У встановлені
відомостей
про
застосування законодавств
заборон, передбачених Законом
ом строки
України «Про очищення влади» в
НА ДПСУ

4) Організація в межах повноважень У встановлені
проведення спеціальних перевірок законодавствстосовно осіб, які претендують на
вом строки
зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального
становища, та посад з підвищеним

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Джерела
фінансування

передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)

НВРП,
НВК,
ПР з ПР НГ ПЗ

НВК,
НВРП,
НФ,НВ,
НС
НАДПСУ

НВК,
НВРП,
НФ,НВ,
НС
НАДПСУ

Внесено зміни до контракту.

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
Підписано
довідку
про
За рахунок
результати
роботи.
В
коштів
посадових
інструкціях
державного
внесені зміни.
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
Підписано
довідку
про
За рахунок
результати роботи. Відсутні
коштів
кандидати.
державного
бюджету в
межах видатків
передбачених
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№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

корупційним ризиком в НА ДПСУ

3.

Забезпечення
доброчесності особового
складу
ДПСУ,
НА
ДПСУ, формування в
особового
складу
нетерпимості до проявів
корупції,
підвищення
рівня правої свідомості

1) У
рамках
реалізації
загальнонаціональних
та
внутрішньовідомчих превентивних
заходів щодо викриття корупції та
дотримання
принципу
невідворотності
покарання
за
корупційні
правопорушення
провести
внутрішньовідомчу
антикорупційну акцію «На заваді
корупції – без компромісів»
2) Продовжити
запроваджену
в
попередні роки практику існування
системи
заохочень
особового
складу НА ДПСУ, який відмовився
від
отримання
неправомірної
вигоди
або вчинення іншого
корупційного
правопорушення
(задокументованого встановленим
чином), грошовими преміями в
межах наявного фонду економії
коштів
3) Проведення ІІІ етапу проекту
«Нове обличчя кордону» з метою
створення високих стандартів
діяльності службових осіб у
пунктах пропуску через державний
кордон
4) Проведення
повторного
дослідження громадської думки
населення
і
подорожуючих

Джерела
фінансування

на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
Що кварталу
2018 року

НВРП,
СІ з ПЗ і
ВК,
ПР з ПР НГ ПЗ, НФ
ПД

Щоквартально проводиться
внутрішньовідомча
антикорупційна акція «На
заваді
корупції
–
без
компромісів». Підготовлено
звіт
за
результатами
проведеного заходу.

Січеньгрудень
2018 року

ГБ-НФЕВ,
НВРП,

Особовий
склад
який
відмовився від отримання
неправомірної вигоди або
вчинення
іншого
корупційного
правопорушення
буде
обов’язково заохочено.

Січень
2018 року січень
2019 року

НВРП, НФ
ОЗДК

Участь у даному проекті
персоналу НА ДПСУ

Після
реалізації
проекту

НВРП, НФ
ОЗДК

Здійснено буде отримання
інформації необхідної для
виявлення
корупційних

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
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№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

стосовно корупції в пунктах
пропуску через державний кордон
і в прикордонних районах та
порівняння результатів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

«Нове
обличчя
кордону»

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

загроз у службі.

Джерела
фінансування

ДПСУ) та
коштів
міжнародної
фінансової
допомоги

3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ЗАПОБІГАННЯ ТА
ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
1.

Забезпечення виконання
вимог антикорупційного
законодавства в частині
фінансового контролю

1) Проведення роз’яснення суб’єктам
декларування щодо заповнення
декларацій особи, уповноваженої на
виконання функцій держави, за
2017 рік, а також новопризначеним
посадовим особам та тим, хто
звільняється

Протягом 1
кварталу
2018 року
протягом
2018 року

ГБ-НФЕВ,
НВРП,
СІ з ПЗ та
ВК

Проведено керівництвом НА
ДПСУ, ВК, СІ з ПЗ та ВК
роз’яснювання
суб’єктам
декларування
щодо
заповнення
декларацій
особи, уповноваженої на
виконання функцій держави
щомісячно
та
за
необхідністю додатково.

2) Забезпечення
супроводу
та
контролю
за
своєчасністю
оприлюднення особовим складом
НА ДПСУ електронних декларацій
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави, за 2017 рік у
строки встановлені законом

До 30 квітня
2018 року
протягом
2018 року

НВК, ГБНФЕВ,
НВРП,
СІ з ПЗ та
ВК

Подані
декларації
персоналом відповідно до
вимог своєчасно у визначені
терміни.

3) Повідомлення
Агентства
про
неподання чи несвоєчасне подання
(у разі виявлення такого факту)
декларацій суб’єктам декларування
та донесенням до АДПСУ

У продовж
трьох
робочих днів
з дня
виявлення

НВК, ГБНФЕВ,
НВРП,
СІ з ПЗ та
ВК

Направлено
лист
до
Агентства та донесення до
АДПСУ з інформацією про
виявлені факти стосовно
двох осіб, які звільненні зі

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
12

№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

такого факту

2.

Забезпечення виконання 1) Проведення інформаційної компанії
вимог антикорупційного
для особового складу НАДПСУ
законодавства в частині
щодо
роз’яснення
поняття
запобігання
та
конфлікту інтересів
врегулювання конфлікту
інтересів

Квітень –
грудень
2018 року

2) Проведення
моніторингу
дотримання в підрозділах НА
ДПСУ законодавства з питань
виявлення,
запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів

Січень –
грудень
2018 року

НВК, ГБНФЕВ,
НВРП, НФ
ПД,
СІ з ПЗ та
ВК
ПР з ПР НГ ПЗ
НВК, ГБНФЕВ,
НВРП, НФ
ПД,
СІ з ПЗ та
ВК
ПР з ПР НГ ПЗ

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Джерела
фінансування

служби в запас ЗСУ про
неподання декларацій.

видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)

Проводяться
роз’яснення
керівникам підрозділів та
особовому складу НА ДПСУ
поняття конфлікту інтересів

Проведено роз’яснювальні
інструктажі та підготовлено
звіт
за
результатами
моніторингу

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)

4. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В НА ДПСУ
1.

Моніторинг публічних
закупівель в НА ДПСУ

1) Забезпечення проведення якісного
моніторингу цін під час закупівель
товарів, робіт та послуг

Щокварталу
2018 року

ГБ-НФЕВ,
НВРП, НФ
ПД,
СІ з ПЗ та
ВК
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ,
НВТехЗ

Проводиться
якісний
моніторинг цін під час
закупівель товарів, робіт та
послуг
відповідальними
особами.

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
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№ з/п

2.

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

2) Забезпечення дотримання вимог
законодавства у сфері публічних
закупівель, у тому числі принципів
максимальної
економії
та
ефективності,
відкритості
та
прозорості
на
всіх
стадіях
закупівель

Січень –
грудень
2018 року

ГБ-НФЕВ,
НВРП, НФ
ПД,
СІ з ПЗ та
ВК
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ,
НВТехЗ

Проведені
роз’яснювальні
інструктажі,
зменшення
кількості
скарг
за
результатами
проведених
закупівель

Удосконалення системи 1) Перевірка
законності
та
внутрішнього контролю
достовірності
фінансової
і
в НА ДПСУ
бюджетної звітності, правильності
ведення бухгалтерського обліку

Січень –
грудень
2018 року

внутрішньо Здійснюється попередження
-перевіроч- порушень
стосовно
на комісія достовірності фінансової і
бюджетної
звітності,
правильності
ведення
бухгалтерського обліку, що
відображається
в
аудиторських звітах.

2) Оцінка
стану
організації
внутрішнього контролю

Січень –
грудень
2018 року

внутрішньо Проводиться
надання
в
-перевіроч- аудиторських
звітах
на комісія висновків
щодо
стану
організації
внутрішнього
контролю, а також надання
(у
разі
потреби)
рекомендацій
щодо
її
удосконалення.

3) Здійснення організаційних заходів
виконання системи «ProZorro» при

Протягом
року, під час

ГБ-НФЕВ,
НВРП, ,

Публікації
електронних

в

системі
закупівель

Джерела
фінансування

ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ
(НАДПСУ)
За рахунок
коштів
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№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

проведенні процедури державних
закупівель в НА ДПСУ

3.

Посилення ефективності
управління фінансовими
ресурсами

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

проведення
закупівельни
х процедур

СІ з ПЗ та
ВК
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ,
НВТехЗ,
внутрішньо
-перевірочна комісія
ГБ-НФЕВ,
СІ з ПЗ та
ВК
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ,
НВТехЗ,
внутрішньо
-перевірочна комісія
ГБ-НФЕВ,
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ,
НВТехЗ,
внутрішньо
перевіроч
на комісія

4) Контроль за організацією усунення
порушень, які були виявлені
контрольними заходами Державної
аудиторської служби України та
Рахункової палати України

Січень –
грудень
2018 року

1) Організація виконання завдань і
заходів, передбачених Планом
заходів щодо Стратегії розвитку
системи управління державними
фінансами на 2017-2020 роки,
затвердженого
розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24
травня 2017 року
№ 415 - р

У строки
визначені
планом

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

системи «ProZorro»

У
разі
перевірки
контрольними
заходами
Державної
аудиторської
служби
України
та
Рахункової палати України
та
виявлення
недоліків
(порушень) буде здійснено їх
інформування
про
стан
усунення порушень, які були
виявлені.
Виконані завдання та заходи
відповідно до плану.

Джерела
фінансування

державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ) та
коштів
міжнародної
фінансової
допомоги
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№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Джерела
фінансування

2) Перевірка
обґрунтованості
внесення змін до розпису та
включення статей витрат до
розрахунків потреби в коштах при
формуванні
показників
Державного
бюджету
на
відповідний рік

31 грудня
2018 року

ГБ-НФЕВ,
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ,
НВТехЗ,
внутрішньо
перевірочна комісія

Буде відпрацьована довідка
за результатами перевірки у
встановлені терміни

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)

5. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ФАКТИ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА, НАДАННЯ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1.

Організація системи
виявлення інформації
про порушення
персоналом НАДПСУ
вимог Закону України
«Про запобігання
корупції»

1) Моніторинг та облік звернень, що
надходять на рубрику «Повідом про
корупцію» офіційного веб-сайту
ДПСУ та на телефон «Довіра»
Контактного центру ДПСУ

Щодня

НВРП, СІ з
ПЗ та ВК

Опрацьовано звернення
установленому порядку.

2) Розроблення
процедури
опрацювання
звернень,
що
надходять на рубрику «Повідом про
корупцію» офіційного веб-сайту
ДПСУ

Червень
2018 року

НВРП, СІ з
ПЗ та ВК
ПР з ПР НГ ПЗ

Затверджений
порядок.

в

відповідний

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
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№ з/п

2.

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Визначення
1) Визначення
переліку
осіб,
пріоритетності
уповноважених
на
здійснення
антикорупційних
комунікацій з антикорупційних
комунікацій у роботі НА
питань у НА ДПСУ
ДПСУ

Березень
2018 року

НВРП, СІ з
ПЗ та ВК
ПР з ПР НГ ПЗ

Визначено перелік осіб

2) Запровадження
методики
проведення аналізу інформаційних
повідомлень у засобах масової
інформації щодо діяльності ДПСУ з
питань запобігання та протидії
корупції на предмет співвідношення
позитивного та негативного змісту

Протягом
2018 року

НВРП, СІ з
ПЗ та ВК,
ПР з ПР НГ ПЗ,
НФ ПД
ПР - НПС

За результатами аналізу
інформаційних повідомлень
буде підготовлено довідку

Джерела
фінансування

ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ) та
наявності
інших ресурсів

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ НА ДПСУ, ЗАЛУЧЕННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, УЧАСТЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, МІЖНАРОДНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
1.

Проведення
інформаційних компаній
стосовно реалізації НА
ДПСУ антикорупційної
політики

1) Забезпечення
розміщення
актуальної
інформації
щодо
здійснення в ДПСУ, НА ДПСУ
заходів
із
запобігання
та
виявлення корупції на офіційному

Не пізніше
дня,
наступного
за днем
після події

НВЗ та ЗІ,
НВРП, СІ з
ПЗ та ВК
ПР з ПР НГ ПЗ,

Здійснюється
розміщення
інформації у
рубриці.

своєчасне
актуальної
відповідній

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
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№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

(заходу)

НФ ПД
ПР - НПС

2) Моніторинг повідомлень у ЗМІ та
Інтернеті про факти корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень з боку персоналу
НАДПСУ, організація перевірок
таких фактів та оприлюднення
інформації про вжиті заходи або
спростування інформації

У разі
появлення
повідомлення

НВЗ та ЗІ,
НВРП,
СІ з ПЗ та
ВК
ПР з ПР НГ ПЗ,
НФ ПД
ПР - НПС

3) Продовження
антикорупційної
соціальної
реклами
шляхом
застосування наглядної агітації
(біл-борди, стенди, відеоролики,
тощо)

Січеньгрудень
2018 року

НВЗ та ЗІ,
НВРП,
СІ з ПЗ та
ВК
ПР з ПР НГ ПЗ,
НФ ПД
ПР - НПС

1) Запровадження на офіційному вебсайті ДПСУ системи опитування
громадян
з
метою
оцінки

Листопад –
грудень
2018 року

НВРП,
СІ з ПЗ та
ВК

веб-сайті
ДПСУ
у
«Запобігання корупції»

2.

Взаємодія з громад кістю
в частині здійснення
антикорупційних заходів

рубриці

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Проводиться
моніторинг
повідомлень,
у
разі
встановлення
фактів
корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень
з боку персоналу НАДПСУ
буде своєчасно підготовлено
довідку
про
результати
перевірки та
розміщено
повідомлення на офіційному
веб-сайті НА ДПСУ.
Збільшення
кількості
антикорупційної соціальної
реклами.

Запроваджено опитування.

Джерела
фінансування

видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ) та
коштів
міжнародної
технічної
допомоги
За рахунок
коштів
державного
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№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

корупційних ризиків у діяльності
НА ДПСУ

3

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

ПР з ПР НГ ПЗ,
НФ ПД
ПР - НПС

Проведення регулярних 1) Проведення медіа-брифінгів осіб,
медіа-заходів
з
уповноважених
на
здійснення
антикорупційної
комунікацій
з
антикорупційних
тематики в НА ДПСУ
питань, з представниками засобів
масової інформації
2) Публічне звітування керівництва
НА ДПСУ щодо прогресу в реалізації
антикорупційних
ініціатив
до
Міжнародного дня боротьби з
корупцією
3) Проведення тематичних зустрічей з
питань антикорупційної політики
керівництва НА ДПСУ

Щокварталу

НВРП, ПР
– НПС
СІ з ПЗ та
ВК

Заходи виконано.

09 грудня
2018 року

НВРП,
ПР – НПС
СІ з ПЗ та
ВК

Захід проведений
11 грудня 2018 року

Раз на пів
року

НВРП,
ПР – НПС
СІ з ПЗ та
ВК

4) Участь в організації та проведенні

Відповідно

НВРП,

Проведений
захід
тематичних
зустрічей
з
питань
антикорупційної
політики керівництва НА
ДПСУ
та
військового
прокурора в червні, вересні,
грудні
2018
року.
Висвітлення
заходів
на
офіційному веб-сайті НА
ДПСУ та в засобах масової
інформації
Висвітлення
заходів
на

Джерела
фінансування

бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ) та
коштів
міжнародної
технічної
допомоги
За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
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№ з/п

4.

5.

Найменування завдання

Зміст заходів

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

конференцій, семінарів, засідань за
круглим столом з антикорупційної
тематики

до
Календарного плану
роботи НА
ДПСУ
Раз на
півроку

ПР – НПС
СІ з ПЗ та
ВК

офіційному веб-сайті НА
ДПСУ та в засобах масової
інформації

НВРП,
ПР – НПС
СІ з ПЗ та
ВК

Проведено засідання в
березні, червні, вересні 2018
року:
Круглий стіл за участю
керівництва
НА
ДПСУ
представників громадських
організацій
та
засобів
масової
інформації
для
напрацювання
механізму
вироблення рішень у сфері
запобігання
та
протидії
корупції.
Висвітлення
заходів на офіційному вебсайті НА ДПСУ та в засобах
масової інформації
Готуються до висвітлення
заходів на офіційному вебсайті НА ДПСУ

Сприйняття залученню 1) Організація засідання за круглим
громадськості
для
столом за участі керівництва НА
напрацювання механізму
ДПСУ
експертів
громадських
вироблення рішень у
організацій, громадської ради та
сфері запобігання та
засобів масової інформації
протидії корупції

Запровадження
стандартів розміщення
публікацій/розміщення
інформації
про
запобігання та протидію
корупції на офіційному
веб-сайті ДПСУ (НА
ДПСУ)

2) Публікація рекомендацій експертів
та вжитих заходів за результатами
проведених засідань за круглим
столом на офіційному веб-сайті НА
ДПСУ
1) Підтримання актуальної інформації
на офіційному веб-сайті НА ДПСУ
окремого розділу з антикорупційної
тематики , поширення інформації за
результатами
антикорупційної
діяльності у соціальних мережах
2) Розміщення/посилання на суспільно
важливу інформацію у форматі

Раз на
півроку

НВРП,
ПР – НПС

Протягом
2018 року

НВРП
ПР-НПС

Систематично здійснюється
публікація
заходів
у
соціальних мережах

Протягом
2018 року

НВРП
ПР-НПС

Розміщення інформації на
офіційному веб-сайті НА

Джерела
фінансування

За рахунок
коштів
державного
бюджету в
межах
видатків,
передбачених
на відповідний
рік ДПСУ (НА
ДПСУ)
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№ з/п

Найменування завдання

Зміст заходів

відкритих даних

Строк
виконання

Відповідаль
ний за
виконання

Індикатор виконання
(очікуваний результат)

Джерела
фінансування

ДПСУ

Заступник ректора (проректор) Національної академії
Державної прикордонної служби України з персоналу
полковник
О. Ф. Волобуєва
«20» грудня 2018 року
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