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1.

Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Строк
Відповідал
Стан виконання
виконання
ьний за
заходу
виконання
1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
Здійснення
1)
Вивчення
Антикорупційної
до 30.04
Ректорат, Підписано протокол від 05.04.19 № 5
організаційних заходів програми
ДПСУ
на
2019
рік
2019 року
НФ, НК,
засідання керівництва НА ДПСУ
щодо
запобігання
і керівництвом
та
командирами
ННК,
протидії корупції
(начальниками) структурних підрозділів
НВ,НС,
Національної академії
ПІАД
2)
Проведення
засідання Не пізніше
Ректорат, Підписано протокол від 08.04.19 № 6
керівництва
НА
ДПСУ
щодо
(до)
НФ, НК,
засідання керівництва НА ДПСУ.
щоквартального аналізу виконання
10 квітня,
ННК,
Підписано протокол від 24.06.19 № 9
Антикорупційної програми ДПСУ на
10 липня,
НВ,НС,
засідання керівництва НА ДПСУ.
2019 рік
10 жовтня
ПІАД
2019 року
3)
Підготувати
звіт
виконання
до
ЗРНА з П, Підписано протокол від 09.04.19 № 7
Антикорупційної програми ДПСУ на
05 квітня,
ДІ, НФ,
засідання керівництва НА ДПСУ.
2019 рік
05 липня,
НВ,НС,
Підписано протокол від 25.06.19 № 10
04 жовтня,
ПІАД
засідання керівництва НА ДПСУ.
06 грудня
Підписано протокол від 25.09.19 № 12
2019 року
засідання керівництва НА ДПСУ.
Підписано протокол від 25.11.19 № 13
засідання керівництва НА ДПСУ.
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№
з/п

2.

Найменування заходів, зазначеного в плані 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
та
подальшого
розвитку
Державної
прикордонної служби
України у 2019 році (в
частині
стосуючого
НАДПСУ).

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

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

Грудень
2019 року

ОПВ, ВРП,
ВОПД,
ВПП,
ПІАД

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

Січеньгрудень
2019 року

НАДПСУ

Стан виконання
Підготовлений звіт для розгляду на
засіданні керівництва НА ДПСУ.
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 розширене засідання Вченої
ради НА ДПСУ від 15 березня 2019 року
протокол №10 з виступом професіонала
антикорупційної
діяльності
«Відповідальність військовослужбовців
за скоєння порушень антикорупційного
законодавства. Наслідки протиправної
поведінки персоналу».
Проведено
розширене
засідання
командування НА ДПСУ від 28 травня
2019 року протокол №8 щодо організації
роботи приймальної комісії з виступом
професіонала антикорупційної діяльності
«Протидія та запобігання корупції у
процесі
добору
на
навчання
у
національну
академію
державної
прикордонної служби України».
Проведено
розширене
засідання
командування НА ДПСУ від 16 вересня
2019 року протокол №11 щодо
організації роботи по забезпеченню
виконання
антикорупційного
законодавства
науково-педагогічним
складом,
з
виступом
провідного
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Строк
виконання
заходу

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.

Протягом
року за
фактом
виявлення
Січеньгрудень
2019 року

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

Січеньгрудень
2019 року

Відповідал
ьний за
виконання

Стан виконання
інспектора (з антикорупційної діяльності)
«Вимоги Адміністрації
Державної
прикордонної служби України щодо
запобігання корупції в органах ОДК та
підрозділах ДПСУ».
Керівництвом НА ДПСУ проведений
комплекс
заходів
з
персоналом
навчальних курсів факультетів (слухачі,
курсанти) щодо доведення основних
положень
антикорупційного
законодавства, правил етичної поведінки
протягом грудня 2019 року.
Загроз не надходило, буде усунено
загрозу у разі її надходження.
У підрозділах НА ДПСУ проведені
інструктажі
щодо
недопущення
залучення
до
протиправної
та
корупційної діяльності січень 2019 року,
квітень 2019 року, вересень 2019 року,
грудень 2019 року.
У підрозділах НА ДПСУ проведені
повторні інструктажі щодо недопущення
залучення
до
протиправної
та
корупційної діяльності травень – червень
2019 року та жовтень – листопад 2019
року.
Пріоритетними завданням у роботі з
персоналом є формування нетерпимості
до
корупції,
досягнення
сталої
доброчесної поведінки та підвищення
рівня
свідомості
персоналу.
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

активізована
інформаційнороз’яснювальна
робота
та
профілактичні заходи щодо формування
в персоналу антикорупційної стійкості
та доброчесності, нетерпимості до
корупціонерів.

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
2019 року

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

Січеньгрудень
2019 року

ОПВ, ВРП,
ВОПД,
ВПП

НАДПСУ

Стан виконання
Впровадження
найкращих
практик
правоохоронних органів ЄС.
Активізована з різними категоріями
персоналу інформаційно-роз’яснювальна
робота та цільові профілактичні заходи
щодо
формування
у
персоналу
антикорупційної
стійкості
та
доброчесності,
нетерпимості
до
корупціонерів.
Участь у проведені нового етапу заходів
у рамках проекту «Нове обличчя
кордону» та «Нове обличчя керівника»
щодо відбору кандидатів для заміщення
вакантних посад як керівника органу
охорони державного кордону (Начальник
загону; Перший заступник начальника
загону – начальник штабу) а також і в
підрозділи внутрішньої та власної
безпеки, у тому числі використанням
поліграфічних досліджень.
Проведено розширене засідання Вченої
ради НА ДПСУ від 15 березня 2019 року
протокол №10 з виступом професіонала
антикорупційної
діяльності
«Відповідальність військовослужбовців
за скоєння порушень антикорупційного
законодавства. Наслідки протиправної
поведінки персоналу».
Проведено
розширене
засідання
командування НА ДПСУ від 28 травня
2019 року протокол №8 щодо організації
роботи приймальної комісії з виступом
професіонала антикорупційної діяльності
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

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

Строк
виконання
заходу

Протягом
року за
фактом
виявлення
Січеньгрудень
2019 року

Відповідал
ьний за
виконання

Стан виконання
«Протидія та запобігання корупції у
процесі
добору
на
навчання
у
національну
академію
державної
прикордонної служби України»
Проведено
розширене
засідання
командування НА ДПСУ від 16 вересня
2019 року протокол №11 щодо
організації роботи по забезпеченню
виконання
антикорупційного
законодавства
науково-педагогічним
складом,
з
виступом
провідного
інспектора (з антикорупційної діяльності)
«Вимоги Адміністрації
Державної
прикордонної служби України щодо
запобігання корупції в органах ОДК та
підрозділах ДПСУ».
Загроз не надходило, буде усунено
загрозу у разі її надходження.
У підрозділах НА ДПСУ проведені
інструктажі
щодо
недопущення
залучення
до
протиправної
та
корупційної діяльності січень 2019 року,
квітень 2019 року.
У підрозділах НА ДПСУ проведені
повторні інструктажі щодо недопущення
залучення
до
протиправної
та
корупційної діяльності травень – червень
2019 року та проведенні повторні
інструктажі
щодо
недопущення
залучення
до
протиправної
та
корупційної
діяльності
жовтень
-
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4.

5.

Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Виконання
Рішення
колегії
Адміністрації
Державної прикордонної
служби
України
від
07.02.2019 року №4,
оголошеного та введено
в
дію
наказом
Адміністрації
Держприкордонслужби
від 18.02.2019 року №14

Запровадження

Строк
виконання
заходу

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

Січеньгрудень
2019 року

Забезпечити контроль за реагуванням
керівників усіх рівнів на інформацію
підрозділів забезпечення внутрішньої
безпеки щодо корупційних проявів,
порушення дисципліни служби та
військової дисципліни
Забезпечити обов’язкове здійснення
фото та відео фіксації результатів
службової діяльності підрозділів НА
ДПСУ недопущення проявів корупції та
під час перебування персоналу в
органах охорони державного кордону
на стажуванні, навчальній практиці,
виконання завдань з посилення охорони
державного кордону з питань боротьби
з
нелегальною
міграцією,
контрабандною діяльністю, протидії
переміщенню наркотичних речовин,
зброї,
викриття
викраденого
автотранспорту, розшукуваних осіб,
виконання
завдань
корабельнокатерним
складом,
недопущення
проявів корупції тощо.

Грудень
2019 року

1) Організація проведення на базі НА

Січень-

Відповідал
ьний за
виконання

Стан виконання

листопад 2019 року.
Пріоритетними завданням у роботі з
персоналом є формування нетерпимості
до
корупції,
досягнення
сталої
доброчесної поведінки та підвищення
рівня свідомості персоналу.
Впровадження
найкращих
практик
правоохоронних органів ЄС.
ВВВБ та
Сплановано підготувати довідку за
інші
результатами неналежного реагування.
заінтересов Забезпечено контроль за реагуванням
ані
керівників усіх рівнів на інформацію
структурні підрозділів забезпечення внутрішньої
підрозділи безпеки щодо корупційних проявів,
НАДПСУ порушення дисципліни служби та
військової дисципліни. Забезпечено
обов’язкове здійснення фото та відео
фіксації результатів службової діяльності
підрозділів НА ДПСУ недопущення
проявів корупції та під час перебування
персоналу в органах охорони державного
кордону на стажуванні, навчальній
практиці, виконання завдань з посилення
охорони державного кордону з питань
боротьби з нелегальною міграцією,
контрабандною діяльністю, протидії
переміщенню наркотичних речовин,
зброї,
викриття
викраденого
автотранспорту, розшукуваних осіб,
виконання завдань корабельно-катерним
складом, недопущення проявів корупції
тощо.
ВРП, ВПП, Охоплено навчанням новопризначеного
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції
системного навчання з
питань, пов’язаних із
запобігання корупції

6.

7.

Забезпечення
якісної
підготовки
висококваліфікова
них
кадрів
за
відповідними
спеціальностями
для
органів
(підрозділів)
охорони
державного
кордону.
Зміцнення
системи
правопорядку
та
дисципліни,
зосередження зусиль на
запобіганні негативним

ДПСУ курсів (семінарів тощо) з
підвищення кваліфікації (спеціалізації)
для особового складу підрозділів
внутрішньої та власної безпеки

Строк
виконання
заходу
грудень
2019 року

2) Організація та проведення на базі
закладу
післядипломної
освіти
«Академія фінансового моніторингу»
підвищення
кваліфікації
військовослужбовців та працівників
ДПСУ (17 осіб) з курсу «Гармонізація
антикорупційних та анти-легалізаційних
заходів у системі запобігання та
протидії
легалізації
(відмиванню
доходів, одержаних злочинних шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення)»
Організація проведення у НА ДПСУ
освітнього процесу для особового
складу факультетів та ІПК

Протягом
року
відповідно
до
затверджено
за графіку

Пріоритетними завданням у роботі з
персоналом визначити формування
нетерпимості до корупції, досягнення
сталості доброчесної поведінки та
підвищення рівня правової свідомості

Січеньгрудень
2019 року

Січеньгрудень
2019 року

Відповідал
Стан виконання
ьний за
виконання
ПІАД
персоналу УВВБ відповідно до розкладу
занять курсів :
2 потоки І квартал.
ІІ квартал-немає.
2 потоки ІІІ квартал.
2 потоки ІV квартал.
ВРП, ВПП, Після проведення навчального курсу
ПІАД
будуть видані свідоцтва про підвищення
кваліфікації

НВ, ВРП,
ВПП,
ПІАД

Охоплено навчанням та роботою з
персоналом 100% персоналу НА ДПСУ,
здійснюється планова освітня діяльність
на навчальних курсах факультетів,
проходить
підвищення
кваліфікації
персоналу в інституті підвищення
кваліфікації
за
відповідними
спеціальностями для органів (підрозділів)
охорони державного кордону.
ВРП,
Охоплено 100% керівників та персоналу
ПІАД,
НА ДПСУ де визначені пріоритетні
начальники завдання у роботі з персоналом:
структур - - формування
нетерпимості
до
них
корупції;
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції
явищам,
створенні
здорового клімату у
колективах,
забезпечення
законності
дій
та
професійної культури
персоналу НА ДПСУ

особового складу.
Забезпечити об’єктивну персональну
відповідальність керівників усіх рівнів
за прорахунки в організації та
проведенні цієї роботи

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання
підрозділів

Стан виконання

досягнення сталості доброчесної
поведінки;
- підвищення рівня правової свідомості
особового складу;
- забезпечення об’єктивної персональної
відповідальності керівників усіх рівнів за
прорахунки в організації та проведенні
цієї роботи.
2.
РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ, ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО
СТАВЛЕННЯ ДО КОРУПЦІЇ, НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО
СПРЯМУВАННЯ
1.
Запровадження
1) Проведення тренінгів з підготовки,
СіченьНАДПСУ Тренінг проведений відповідно до плану
системного навчання
перепідготовки
і
підвищення
грудень
основних заходів, грудень 2019 року.
з питань, пов’язаних
кваліфікації для науково-педагогічного
2019 року
із
запобігання
складу, викладачів та персоналу
корупції
уповноваженого
підрозділів
(уповноважених
осіб)
Держприкордонслужби
з
питань
запобігання та виявлення корупції
2) Забезпечення
участі
науковоСіченьВРП
По проведенню даного проекту буде
педагогічного
складу,
викладачів
грудень
підготовлено звіт.
навчальних
закладів
2019 року
Держприкордонслужби
у
проекті
«Зміцнення потенціалу керівних кадрів
Держприкордонслужби
в
сфері
створення
інституту
керівника,
розпізнання
і
протидії
явищам
корупції»
3) Удосконалення системи професійної
СіченьВРП, ВПП Система
професійної
підготовки
підготовки
персоналу,
системи
грудень
персоналу, системи навчання слухачів,
навчання слухачів, курсантів, студентів
2019 року
курсантів, студентів факультетів та
факультетів та слухачів на курсах ІПК
слухачів на курсах ІПК з питань,
з питань, пов’язаних із запобігання
пов’язаних із запобігання корупції
-
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції
корупції
4) 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»
5) 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
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

Січеньгрудень
2019 року
при
призначені
на посаду

ВК, ВРП

НАДПСУ
ВПП,
ПІАД

березень
червень
вересень
листопад
2019 року

6) Організація та проведення інструктажу
щодо
основних
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон), а також правил

Березеньчервень
2019 року

НВРП,
ПІАД

Стан виконання
функціонує.
Проводиться обов’язковий інструктаж
щодо
основних
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон), правил етичної
поведінки
для
новопризначеного
особового складу до НА ДПСУ –
суб’єктів, на які поширюється дія Закону
України «Про запобігання корупції».
Ознайомлення здійснюється під підпис,
долучено до особової
справи.
Проведений інструктаж з персоналом
штатних підрозділів НА ДПСУ:
- щодо участі суб’єктів декларувань у
черговому етапі е-декларувань січень,
лютий, березень 2019 року;
- врегулювання конфлікту інтересів
додатково у лютому 2019 року, та
червень 2019 року;
- організація запобігання та виявлення
корупції проведено додатково у січні,
травні, вересні 2019 року та
повторний жовтень-листопад 2019
року;
- оцінка корупційних ризиків листопад
2019 року.
- Охоплено навчанням 100% персоналу
підрозділів НА ДПСУ.
Проведений інструктаж у січні, квітні та
вересні 2019 року та повторний травеньчервень, жовтень-листопад 2019 року з
персоналом штатних підрозділів НА
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Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

етичної поведінки для особового
складу ДПСУ – суб’єктів, на які
поширюються дія Закону
України
«Про запобігання корупції»

7) Організація та проведення на базі НА
ДПСУ
підвищення
кваліфікації
(спеціалізації) для особового складу
ДПСУ

Березеньгрудень
2019 року

ВРП, НВ,
ВПП

8) Розробка методичних рекомендацій
(пам’ятки) з питань запобігання корупції та
впровадити їх для використання особовим
складом Держприкордонслужби

Травень
2019 року

ВРП, НВ,
ВПП

Стан виконання
ДПСУ
щодо
основних
положень
антикорупційного
законодавства
(обмежень, заборон), правил етичної
поведінки
для
особового
складу
суб’єктів, на які поширюються дія Закону
України «Про запобігання корупції».
Охоплено навчанням 100% персоналу
підрозділів НА ДПСУ.
Навчання проводиться відповідно до
розкладу занять. Проведено оптимізацію
та оновлено тематику застосування
антикорупційного
законодавства
у
відповідних навчальних дисциплінах:
проведено 37 потоків курсів
підвищення кваліфікації у І кварталі 2019
року, 33 потоки курсів підвищення
кваліфікації у ІІ кварталі 2019 року та 22
потоки курсів підвищення кваліфікації у
ІІІ кварталі 2019 року, у ІV кварталі 31
потік курсів підвищення кваліфікації.
Охоплено навчанням не менше
30% від загальної штатної численності
органів ДПСУ.
Відпрацьована методична пам’ятки з
питань запобігання корупції ГЦ ПКР та
ВД ДПСУ «Кордон-без корупції!» з
окремими
розділами
«Заходи
фінансового контролю», «Електронний
цифровий підпис», «Відповідальність за
порушення
вимог
фінансового
контролю»,
«Додаткові
заходи
фінансового
контролю»
та
розповсюдження по підрозділам НА
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2.

Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

Стан виконання

ДПСУ.
Удосконалення
1) З метою дотримання вимог фінансового
Перед
ВРП,
Проекти наказів по особовому складу
системи кадрового
контролю
забезпечити
візування
призначен- начальники ректора НА ДПСУ завізовано провідним
менеджменту,
керівником або посадовою особою ням/звільнен факульте- інспектором
(з
антикорупційної
мінімізація
уповноваженого підрозділу з питань
ням
тів, відділів діяльності), які стосуються призначення
корупційних ризиків
запобігання та виявлення корупції
особового
та служб
або звільнення з посад особового складу
при прийняті
проектів наказів з кадрових питань
складу
НАДПСУ – суб’єктів, на які поширюється дія
кадрових рішень
(особового складу), які стосуються
Закону України «Про запобігання
призначення, або звільнення з посад
корупції» НА ДПСУ.
працівників
–
суб’єктів,
на
які
поширюється дія Закону України «Про
запобігання корупції», НА ДПСУ
2) Унесення змін до контрактів, що
Квітень
НВРП,
Внесено зміни до контракту.
укладаються з керівниками державних
2019 року
НВК,
підприємств, які належать до сфери
ПР з ПР управління ДПСУ, у частині їх
НГ ПЗ
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
НВК,
Підписано довідку про результати
відомостей про застосування заборон, законодавствНВРП,
роботи.
передбачених Законом України «Про
вом строки
НФ,НВ,
В посадових інструкціях внесено зміни.
очищення влади» в НА ДПСУ
НС
НАДПСУ
4) Організація в межах повноважень У встановлені
НВК,
Підписано довідку про результати
проведення
спеціальних
перевірок законодавствНВРП,
роботи. Станом на 01 липня 2019 року
стосовно осіб, які претендують на
вом строки
НФ,НВ,
кандидати відсутні.
зайняття відповідального або особливо
НС
Станом на 01 грудня 2019 року
відповідального становища, та посад з
НАДПСУ кандидати відсутні.
підвищеним корупційним ризиком в НА
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції
Забезпечення
доброчесності
особового складу
ДПСУ, НА ДПСУ,
формування в
особового складу
нетерпимості до
проявів корупції,
підвищення рівня
правої свідомості

ДПСУ
1) Продовжити запроваджену в попередні
роки практику існування системи заохочень
особового складу ДПСУ, який відмовився від
отримання неправомірної вигоди або вчинення
іншого
корупційного
правопорушення
(задокументованого встановленим чином),
грошовими преміями в межах наявного фонду
економії коштів
2)У
рамках
реалізації
загальнонаціональних
та
внутрішньовідомчих превентивних заходів
щодо викриття корупції та дотримання
принципу невідворотності покарання за
корупційні правопорушення провести
антикорупційні акції:
Конкурсу
курсантів
«Кордон
без
корупції!»

«Моє майбутнє без корупції»

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

Стан виконання

Січень –
грудень
2019 року

НВК,
НВРП,
НФ,НВ,
НС
НАДПСУ.

Особовий склад ДПСУ, НА ДПСУ який
відмовився від отримання неправомірної
вигоди
або
вчинення
іншого
корупційного правопорушення буде в
обов’язковому порядку заохочений.

У визначені
терміни

НА ДПСУ

Що
півріччя
проводяться
внутрішньовідомчі антикорупційні акції,
за результатами роботи по проведенню
даних акцій підготовлені звіти.

Жовтні –
листопаді
2019 року.

НВРП,
ПІАД,
ПР з ПР НГ ПЗ, НФ
ПД
НВРП,
ПІАД,
ПР з ПР НГ ПЗ, НФ
ПД
НВРП,
ПІАД,
ПР з ПР НГ ПЗ, НФ
ПД
НВРП,
ПІАД,

І півріччя
2019 року
20-26 травня
2019 року

«Освіта та честь прикордонника»

ІІ півріччя
2019 року

«Корупції - Маю право сказати – НІ!»

Жовтеньлистопад

Підготовлено звіт
проведеного заходу.

за

результатами

Підготовлено звіт
проведеного заходу.

за

результатами

Проведено антикорупційну акцію у ІІ
півріччі.
Підготовлено
звіт
за
результатами проведеного заходу.
Підготовлено звіт
проведеного заходу.

за

результатами
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Строк
виконання
заходу
2019 року

«СТОП корупція, Я не беру хабарів»

І півріччя
2019 року
червень
2019 року

3) Відзначення міжнародного дня боротьби
з корупцією

9 грудня
2019 року

Відповідал
ьний за
виконання
ПР з ПР НГ ПЗ, НФ
ПД
НВРП,
ПІАД,
ПР з ПР НГ ПЗ, НФ
ПД
ПІАД,
НВРЗП

Стан виконання

Підготовлено звіт за результатами
проведеного заходу.
Проведено
внутрівідомчу
антикорупційну акцію у липні 2019 року.
Підготовлено звіт за результатами
проведеного заходу та висвітлення
результатів у регіональних ЗМІ.
Здійснено, буде отримання інформації
необхідної для виявлення корупційних
загроз у службі.

4). Проведення повторного дослідження
Після
НВРП, НФ
громадської
думки
населення
і
реалізації
ОЗДК
подорожуючих стосовно корупції в
проекту
пунктах пропуску через державний кордон
«Нове
і в прикордонних районах та порівняння
обличчя
результатів
кордону»
3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ
КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
1.
Забезпечення
1) Проведення роз’яснення суб’єктам
Протягом 1 ГБ-НФЕВ, Проведено керівництвом НА ДПСУ, ВК,
виконання вимог
декларування
щодо
заповнення
кварталу
НВРП,
ПАД
роз’яснення
суб’єктам
антикорупційного
декларацій особи, уповноваженої на
2019 року
ПІАД
декларування щодо заповнення езаконодавства в
виконання функцій держави, за 2018
протягом
декларації особи уповноваженої на
частині фінансового
рік,
а
також
новопризначеним
2019року
виконання функції держави проводилось
контролю
посадовим особам та тим, хто
у січні, лютому, березні 2019 року
звільняється
(щорічної, перед звільненням, після
звільнення) та щомісячно доводиться
додатково про повідомлення про зміни у
майновому стані та перед звільненням до
особового складу суб’єктів декларування.
2) Забезпечення супроводу та контролю за До 01 квітня
НВК, ГБ- На постійній основі здійснюється
своєчасністю оприлюднення особовим
2019 року
НФЕВ,
супровід та контроль за своєчасністю
складом НА ДПСУ електронних
НВРП,
оприлюднення особовим складом НА
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з/п

Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції
декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, за 2018
рік у строки, встановлені законом

3) Повідомлення Агентства про неподання
чи несвоєчасне подання
(у разі
виявлення такого факту) декларацій

Строк
виконання
заходу
протягом
року

Відповідал
Стан виконання
ьний за
виконання
ПІАД
ДПСУ декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
З метою належного виконання положень
Закону України «Про запобігання
корупції» у частині подання суб’єктами
декларування Державної прикордонної
служби України щорічних декларацій
осіб, уповноважених на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, та на виконання
доручення
Міністерства
внутрішніх
справ
України
від
08.02.2019
№1743/01/18-2019 «Про забезпечення
подання електронних декларацій за 2018
рік»
відпрацьовано
розпорядження
АДПСУ від 28.02.2019 №48 «Про
здійснення моніторингу проходження
декларування».
Подані
е-декларації
суб’єктами
декларувань НА ДПСУ вчасно відповідно
до вимог:
- Щорічні - 468 осіб;
- Перед звільненням – 7 осіб,
- Після звільнення 16 осіб;
- Планується до звільнення 20 осіб;
Не подали декларацію після
звільнення – 1 особа, майор запасу
Стрихар
Дмитро
Анатолійович,
звільнений 22.07.2018 року.
У продовж
НВК, ГБ- Направлено лист до Агентства від
трьох
НФЕВ,
01.04.2019 року №188/1131 та донесення
робочих днів
НВРП,
до АДПСУ з інформацією про виявлені
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2.

Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Строк
Відповідал
Стан виконання
виконання
ьний за
заходу
виконання
суб’єктам декларування та донесенням
з дня
ПІАД
факти про результати проведення едо АДПСУ
виявлення
декларування у НА ДПСУ за визначеною
такого факту
формою та телеграму від 01.04.2019 року
№188/264.
Забезпечення
1) Проведення інформаційної компанії для
І квартал
НВК, ГБ- Проведено у І- ІІ, ІV кварталах 2019 року
виконання вимог
особового складу НАДПСУ щодо
2019 року
НФЕВ,
та проводяться надалі роз’яснення
антикорупційного
роз’яснення поняття конфлікту інтересів
НВРП, НФ керівникам підрозділів та персоналу НА
законодавства в
ПД,
ДПСУ про поняття конфлікту інтересів,
частині запобігання
ПІАД,
методичні рекомендації розповсюджені
та врегулювання
ПР з ПР - по підрозділам.
конфлікту інтересів
НГ ПЗ
2) Проведення моніторингу дотримання в
Січень –
НВК, ГБ- Проведено роз’яснювальні інструктажі
підрозділах НА ДПСУ законодавства з
грудень
НФЕВ,
січень лютий, вересень 2019 року та
питань виявлення, запобігання та
2019 року
НВРП, НФ повторний інструктаж травень – червень,
врегулювання конфлікту інтересів
ПД,
жовтень та - листопад 2019 року, і
ПІАД,
здійснюється
моніторинг
щодо
ПР з ПР - дотримання в підрозділах НА ДПСУ
НГ ПЗ
законодавства з питань виявлення,
запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів щомісячно та за результатами
буде підготовлено звіт моніторингу. В
першому кварталі 2019 року проведено
дистанційне
навчання
суб’єктів
декларування
ДПСУ
«Декларуй
доброчесно».
Проводяться інформаційні повідомлення
з персоналом Національної академії
провідним
інспектором
(з
антикорупційної діяльності) 25.06.2019
року та 01.07. 2019 року, і 16.09.2019
року, 02-12.12 2019 року.
4. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ В НА ДПСУ
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з/п
1.

2.

Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції
Моніторинг
публічних
закупівель в НА
ДПСУ

Удосконалення
системи
внутрішнього
контролю в НА
ДПСУ

1) Забезпечення
проведення
якісного
моніторингу цін під час закупівель
товарів, робіт та послуг
2) Забезпечення
дотримання
вимог
законодавства у сфері публічних
закупівель, у тому числі принципів
максимальної економії та ефективності,
відкритості та прозорості на всіх стадіях
закупівель
1) Перевірка законності та достовірності
фінансової і бюджетної звітності,
правильності ведення бухгалтерського
обліку
2) Оцінка
стану
внутрішнього контролю

організації

3) Здійснення
організаційних
заходів
виконання системи «ProZorro» при
проведенні
процедури
державних
закупівель в НА ДПСУ
4) Контроль за організацією усунення
порушень,
які
були
виявлені
контрольними заходами Державної
аудиторської служби України та
Рахункової палати України

Строк
виконання
заходу
Щокварталу
2019 року

Січень –
грудень
2019 року

Відповідал
ьний за
виконання
ГБ-НФЕВ,
ПІАД
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ
ГБ-НФЕВ,
ПІАД
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ

Січень –
грудень
2019 року
Січень –
грудень
2019 року
Протягом
року, під час
проведення
закупівель
них
процедур
Січень –
грудень
2019року

ГБ-НФЕВ,
ПІАД
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ
ГБ-НФЕВ,
ПІАД
ПР з ПР НГ ПЗ,
НВТЗ

Стан виконання
Проведено та проводиться якісний
моніторинг цін під час закупівель
товарів, робіт та послуг відповідальними
особами тендерного комітету НА ДПСУ.
Проведено роз’яснювальне заняття та
інструктаж
персоналу,
зменшення
кількості
скарг
за
результатами
проведених закупівель. Проведені заміни
членів комісії у тендерному комітеті.
Здійснюється попередження порушень
стосовно достовірності фінансової і
бюджетної
звітності,
правильності
ведення бухгалтерського обліку, що
відображається в аудиторських звітах.
Надання в аудиторських звітах висновків
щодо стану організації внутрішнього
контролю, а також надання (у разі
потреби)
рекомендацій
щодо
її
удосконалення.
Публікації в системі електронних
закупівель системи «ProZorro».

У разі перевірки контрольними заходами
- органами Державної аудиторської
служби України та Рахункової палати
України
та
виявлення
недоліків
(порушень)
буде
здійснено
їх
інформування
про
стан
усунення
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1.

Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Посилення
ефективності
управління
фінансовими
ресурсами

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

Стан виконання
порушень,
які
були
виявлені
контрольними заходами.
Виконано завдання та заходи відповідно
до плану.

1) Організація виконання завдань і
У строки
ГБ-НФЕВ,
заходів, передбачених Планом заходів
визначені
ПР з ПР щодо Стратегії розвитку системи
планом
НГ ПЗ,
управління державними фінансами на
НВТЗ
2017-2020
роки,
затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24 травня 2017 року №
415 - р
2) Перевірка обґрунтованості внесення
31 грудня
ГБ-НФЕВ, Буде
відпрацьована
довідка
за
змін до розпису та включення статей
2019 року
ПР з ПР - результатами перевірки в установлені
витрат до розрахунків потреби в
НГ ПЗ,
терміни.
коштах при формуванні показників
НВТЗ
Державного бюджету на відповідний
рік
5. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ФАКТИ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НАДАННЯ
ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Організація системи 1) Моніторинг та облік
звернень, що
щодня
НВРП,
На
офіційному
веб-сайті
введено
виявлення
надходять на рубрику «Повідом про
ПІАД
механізм взаємодії з громадськістю щодо
інформації про
корупцію» офіційного веб-сайту ДПСУ
вчасного виявлення корупційних проявів
порушення
та на телефон «Довіра» Контактного
при здійсненні своїх повноважень
персоналом
центру ДПСУ
персоналом ДПСУ шляхом використання
НАДПСУ вимог
опції «Повідом про корупцію», де також
Закону України
зазначено інформаційні (контактні) дані
«Про запобігання
Уповноваженої
особи
з
питань
корупції»
запобігання та виявлення корупції, в тому
числі
адреса
електронної
пошти
dovira@dpsu.gov.ua.
У разі надходження будуть опрацьовані
звернення в установленому порядку.
Вивчення та доведення в установленому
жовтень
НВРП,
Реалізація вимог положень наказу
порядку
наказу
Адміністрації
2019 року
ПІАД
Адміністрації ДПСУ «Про порядок
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2.

1.

Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

Стан виконання

Держприкордонслужби
«Про
порядок
опрацювання повідомлень від викривачів
опрацювання повідомлень від викривачів
про можливі корупційні або пов’язані з
про можливі корупційні або пов’язані з
корупцією
правопорушення,
які
корупцією правопорушення, які надходять
надходять на електронну адресу ДПСУ».
на електронну адресу ДПСУ»
2) Розроблення
та
удосконалення
Червень
НВРП,
Буде затверджений відповідний порядок.
процедури опрацювання звернень, що
2019 року
ПІАД,
надходять на рубрику «Повідом про
ПР з ПР корупцію» офіційного веб-сайту ДПСУ
НГ ПЗ
Визначення
1) Визначення
переліку
осіб,
Травень
НВРП,
Реалізація вимог положень наказу
пріоритетності
уповноважених
на
здійснення
2019 року
ПІАД,
Адміністрації ДПСУ «Щодо переліку
антикорупційних
комунікацій з антикорупційних питань у
ПР з ПР - осіб, уповноважених на здійснення
комунікацій у роботі
НА ДПСУ
НГ ПЗ
комунікацій з антикорупційних питань у
НА ДПСУ
ДПСУ». Визначено перелік осіб.
2) Запровадження методики проведення
Протягом
НВРП,
Буде
підготовлено
довідку
за
аналізу
та
моніторингу
наявних
2019 року
ПІАД,
результатами аналізу інформаційних
інформаційних повідомлень у засобах
ПР з ПР - повідомлень.
масової інформації щодо діяльності
НГ ПЗ,
ДПСУ з питань запобігання та протидії
НФ ПД
корупції на предмет співвідношення
ПР - НПС
позитивного та негативного змісту
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
Проведення
1) Забезпечення розміщення актуальної
Не пізніше
НВЗ,
Вивчено опубліковану на офіційному
інформаційних
інформації щодо здійснення в ДПСУ,
дня,
НВРП,
веб-сайті
Державної
прикордонної
компаній стосовно
НА ДПСУ заходів із запобігання та
наступного
ПІАД,
служби України у рубриці «Запобігання
реалізації НА ДПСУ
виявлення корупції на офіційному вебза днем
ПР з ПР - корупції»:
антикорупційної
сайті ДПСУ у рубриці «Запобігання
після події
НГ ПЗ,
інформацію про проведення оцінки
політики
корупції»
(заходу)
НФ ПД
корупційних ризиків;
ПР - НПС проект
відомчої
Антикорупційної
програми для громадського обговорення;
затверджену
та
погоджену
з
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

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

У разі
появлення
повідомленн
я

НВЗ,
НВРП,
ПІАД,
ПР з ПР НГ ПЗ,
НФ ПД
ПР - НПС

3) Продовження
антикорупційної
соціальної
реклами
шляхом
застосування наглядної агітації (білборди, стенди, відеоролики, тощо)

Січеньгрудень
2019 року

НВЗ,
НВРП,
ПІАД,
ПР з ПР НГ ПЗ,

Стан виконання
Міністерством внутрішніх справ України
та Національним агентством з питань
запобігання корупції Антикорупційну
програму
Державної
прикордонної
служби України.
Публікація інформаційних повідомлень
на
офіційному
веб-сайті
Держприкордонслужби
про
факти
відмови військовослужбовців Державної
прикордонної служби України від
неправомірної вигоди на dpsu.gov.ua.
Публікація на офіційному веб-сайті
інформаційних повідомлень про факти
корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень з боку персоналу ДПСУ
на dpsu.gov.ua.
Розміщено актуальну інформацію у
відповідній рубриці після проведення
відповідних антикорупційних заходів у
НА ДПСУ.
Здійснюється моніторинг повідомлень, у
разі встановлення фактів корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень з боку персоналу НА
ДПСУ буде своєчасно підготовлено
довідку про результати перевірки та
розміщено повідомлення на офіційному
веб-сайті ДПСУ, НА ДПСУ.
Збільшення кількості антикорупційної
соціальної реклами.
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Строк
виконання
заходу

4)
Інформаційний
супровід
заходів,
спрямованих на ефективну діяльність з
питання запобігання та протидії корупції у
відомстві.

Січень –
грудень
2019 року

2.

Взаємодія з громад
кістю в частині
здійснення
антикорупційних
заходів

1) Запровадження на офіційному веб-сайті
ДПСУ системи опитування громадян з
метою оцінки корупційних ризиків у
діяльності НА ДПСУ

Листопад –
грудень
2019 року

3

Проведення
регулярних медіазаходів з
антикорупційної
тематики в НА
ДПСУ

1) Проведення
медіа-брифінгів
осіб,
уповноважених
на
здійснення
комунікацій з антикорупційних питань, з
представниками
засобів
масової
інформації

Що кварталу

Відповідал
ьний за
виконання
НФ ПД
ПР - НПС
НВЗ,
НВРП,
ПІАД,
ПР з ПР НГ ПЗ,
НФ ПД
ПР - НПС

НВРП,
ПІАД,
ПР з ПР НГ ПЗ,
НФ ПД
ПР - НПС
НВРП, ПР
– НПС
ПІАД

Стан виконання

Забезпечено
щоквартальне
розміщення на офіційному веб-сайті
Державної прикордонної служби України
у рубриці «Запобігання корупції»
інформації
про
хід
реалізації
антикорупційної програми ДПСУ на 2019
рік. Постійна публікація інформації за
результатами відповідних заходів на
офіційному веб-сайті ДПСУ, офіційних
сторінках ДПСУ у соціальних мережах.
Запроваджено опитування.

Налагоджено систему інформаційного
забезпечення
проведення
медіабрифінгів, включаючи прямі трансляції
на офіційних сторінках Державної
прикордонної
служби
України
у
соціальних мережах. Крім того, на
офіційному
веб-сайті
Держприкордонслужби,
НА
ДПСУ
висвітлено публікації: про факти відмови
військовослужбовців
Державної
прикордонної служби України від
неправомірної вигоди; інформаційні
повідомлення про факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень з
боку особового складу ДПСУ. Проведено
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4.

Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції

Сприйняття
залученню
громадськості
напрацювання

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

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

09 грудня
2019 року

НВРП,
ПР – НПС
ПІАД

Раз на пів
року

НВРП,
ПР – НПС
ПІАД

4) Участь в організації та проведенні
конференцій, семінарів, засідань за
круглим столом з антикорупційної
тематики

Відповідно
до
Календарног
о плану
роботи НА
ДПСУ
Раз на
півроку

НВРП,
ПР – НПС
ПІАД

1) Організація засідання за круглим столом
за участі керівництва НА ДПСУ
для
експертів
громадських
організацій,
громадської ради та засобів масової

НВРП,
ПР – НПС
ПІАД

Стан виконання
моніторинг повідомлень у засобах
масової
інформації
про
факти
корупційних правопорушень та відмов
від неправомірної вигоди з боку
особового складу ДПСУ:про факти
відмови військовослужбовців ДПСУ від
неправомірної
вигоди;
про факти
корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень з боку персоналу ДПСУ.
Заходи що квартально виконані.
Захід запланований на грудень 2019 року
та буде виконаний у визначений термін.
Проведення
даного
заходу
було
сплановано та проведено у червні та
листопаді
2019 року з тематичних
зустрічей з питань антикорупційної
політики керівництва ДПСУ, НА ДПСУ
та військового прокурора. Висвітлення
заходів на офіційному веб-сайті ДПСУ,
НА ДПСУ та в засобах масової
інформації після проведення.
Висвітлення заходів на офіційному вебсайті ДПСУ,НА ДПСУ та в засобах
масової інформації після проведення
відповідно до календарного плану роботи
НА ДПСУ.
Висвітлення заходів на офіційному вебсайті ДПСУ та в засобах масової
інформації після їх проведення.
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Найменування заходів, зазначеного в плані заходів щодо
запобігання і протидії корупції
механізму
інформації
вироблення рішень у 2) Публікація рекомендацій експертів та
сфері запобігання та
вжитих
заходів
за
результатами
протидії корупції
проведених засідань за круглим столом
на офіційному веб-сайті ДПСУ

5.

Запровадження
стандартів
розміщення
публікацій/розміщен
ня інформації про
запобігання
та
протидію корупції
на офіційному вебсайті ДПСУ

1) Підтримання актуальної інформації на
офіційному веб-сайті ДПСУ окремого
розділу з антикорупційної тематики ,
поширення інформації за результатами
антикорупційної діяльності у соціальних
мережах

Строк
виконання
заходу

Відповідал
ьний за
виконання

Стан виконання

Раз на
півроку

НВРП,
ПР – НПС

Протягом
2019 року

НВРП
ПР-НПС

Висвітлення заходів та публікація
рекомендацій експертів та вжитих
заходів за результатами проведених
засідань за круглим столом після
проведення даного заходу на офіційному
веб-сайті ДПСУ та НА ДПСУ.
Опубліковані рекомендації викривачам
на
офіційному
ваб-сайті
ДПСУ
розповсюджені по підрозділам НА
ДПСУ.
Публікація заходів у соціальних мережах
щодо
антикорупційної
тематики,
поширення інформації за результатами
антикорупційної діяльності.
На
офіційному
веб-сайті
ДПСУ
розміщено розділ «Запобігання корупції»,
який
складається
з
шести
підрозділів. упродовж звітного період в
зазначеному
розділі
постійно
публікується актуальна інформація про
запобігання та протидію корупції в
органах
Держприкордонслужби
(законодавчі та нормативно-правові акти,
методичні та довідкові матеріали,
контактна інформація про керівників та
адреси підрозділів внутрішньої та власної
безпеки ДПСУ, антикорупційні програми
ДПСУ). Крім того здійснює своє
функціонування сервіс «Повідомити про
факт корупції», де зазначено контакті
дані Уповноваженої особи Державної
прикордонної служби України з питань
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2) Розміщення/посилання на суспільно
важливу інформацію у форматі відкритих
даних

6.

Здійснення
міжнародної
діяльності в частині
реалізації заходів із

Строк
виконання
заходу
Протягом
2019 року

1) Участь у проведенні курсів, навчальних
Згідно із
тренінгів та інших комунікаційних заходів з
строками,
антикорупційної тематики для посадовців визначеними у
сектору безпеки і оборони України, що
Річній

Відповідал
ьний за
виконання
НВРП
ПР-НПС

ННВ, ПРНГММС,
ПІАД.

Стан виконання
запобігання та виявлення корупції, а
також поради викривачам.
Налагоджено систему інформаційного
забезпечення
проведення
медіабрифінгів, включаючи прямі трансляції
на офіційних сторінках Державної
прикордонної
служби
України
у
соціальних мережах.
Крім того, на офіційному веб-сайті
Держприкордонслужби
висвітлено
публікації:
про факти відмови військовослужбовців
Державної прикордонної служби України
від неправомірної вигоди;
інформаційні повідомлення про факти
корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень з боку особового складу
ДПСУ.
Проведено
моніторинг
повідомлень
у засобах масової інформації про факти
корупційних правопорушень та відмов
від неправомірної вигоди з боку
особового складу ДПСУ:
про факти відмови військовослужбовців
ДПСУ від неправомірної вигоди;
про факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень з боку
персоналу ДПСУ. Розміщення інформації
на офіційному веб-сайті ДПСУ.
Буде підготовлено звіт за результатами
участі у проведеному заході
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запобігання
протидії корупції

і організовуються
Програми ВІ

в

рамках

реалізації

2) Участь у комунікативних заходах щодо
організації роботи із запобігання корупції,
що
організовуються
та
проводяться
Консультаційною
місією
ЄС,
представництвом Ради Європи, ОБСЄ та
іншими міжнародними організаціями
3) Проведення зустрічей з 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

Строк
Відповідал
Стан виконання
виконання
ьний за
заходу
виконання
Національній
програмі
співробітництва
між Україною
та НАТОна
2019рік
У разі
ННВ, ПР- Підготовлено звіт за результатами участі
надходження
НГММС, у проведеному заході.
до АДПСУ
ПІАД.
відповідного
запрошення
Січень –
грудень
2019 року

Перший заступник ректора (перший проректор) Національної академії
полковник
Віталій ВЕРЕТІЛЬНИК
Провідний інспектор (з антикорупційної діяльності ) Національної академії
працівник
Ігор КАТЮК

ННВ, ПРНГММС,
ПІАД.

Буде підготовлено звіт за результатами
участі у проведеному заході.

