
Додаток 1 

до Антикорупційної програми Експертної служби  
 

  

Заходи Експертної служби з реалізації Антикорупційної програми МВС на 2017 рік 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу 

антикорупційної програми 

МВС, 

виконавцем/співвиконавцем, 

якого є Експертна служба 

Строк виконання, 

визначений 

Антикорупційною 

програмою МВС 

Найменування 

заходу в 

Експертній 

службі 

Строк 

виконання в 

Експертній 

службі 

Відповідальн

ий за 

виконання в 

Експертній 

службі 

Індикатор 

виконання  

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансуван 

ня 

1.  Впровадження системного 

підходу до запобігання 

корупції на основі результатів 

аналізу корупційних ризиків 

Постійно Виконання 

пунктів 

Антикорупційної 

програми  

Постійно Чухрій В.В., 

Прудиус 

Є.П., 

керівники 

підрозділів 

 

Охоплено 

навчанням не 

менше 50% 

від загальної 

штатної 

чисельності  

В межах 

видатків, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 

2.  Організація та проведення на 

базі НАВС навчання для 

різних категорій працівників 

Експертної служби з питань 

запобігання корупції 

Квітень – грудень 

2017 року 

В установленому 

порядку 

забезпечити 

організацію та 

проведення на 

базі НАВС 

навчання для 

різних категорій 

працівників з 

питань 

запобігання 

корупції 

 

Квітень – 

грудень 

2017 року 

Чухрій В.В., 

керівники 

підрозділів 

 

Охоплено 

навчанням не 

менше 50% 

від загальної 

штатної 

чисельності  

В межах 

видатків, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 



2 

3.  Організація подання 

працівниками – суб’єктами 

декларування декларацій про 

майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового 

характеру за 2016 рік 

До 1 квітня 2017 

року 

Забезпечити 

подання 

працівниками  – 

суб’єктами 

декларування 

декларацій про 

майно, доходи, 

витрати та 

зобов’язання 

фінансового 

характеру за 

2017 рік 

До 1 квітня 

2017 року 

Чухрій В.В., 

керівники 

підрозділів 

 

Подано 

декларації 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 

4.  Перевірка фактів своєчасності 

подання декларацій 

суб’єктами декларування 

Експертної служби 

До 14 квітня  

2017 року 

Перевірка фактів 

своєчасності 

подання 

декларацій 

працівниками – 

суб’єктами 

декларування 

До 14 квітня 

2017 року 

Чухрій В.В., 

Прудиус Є.П. 

Підготовлено 

довідку про 

результати 

перевірки 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 

5.  Узагальнення та оновлення  

інформації на наявність 

конфлікту інтересів  

Травень 

2017 року 

Узагальнення та 

оновлення  

інформації на 

наявність 

конфлікту 

інтересів  

Травень 2017 

року 

Чухрій В.В. 

Прудиус Є.П. 

Підготовлено 

довідку про 

результати  

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених 

в державному 

бюджеті 

 

 

ДНДЕКЦ МВС України 
 


