
Додаток 2 

до Антикорупційної програми Експертної служби 

 

 

Завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції в Експертній службі 

 

№ 
з/п 

Найменування завдання Зміст заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальний за 

виконання  

Індикатор 
виконання 

(очікуваний 
результат) 

 

Джерела 
фінансування 

1. Здійснення організаційних 

заходів щодо запобігання і 

протидії корупції 

Розробка, затвердження та 

надсилання на погодження до 

МВС Антикорупційної 

програми ЕС 

До 25 березня 

2017 р. 

Чухрій В.В., 

Прудиус Є.П. 

Надіслано лист 

до МВС 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 

 
2 Запровадження системного 

навчання з питань, 

пов’язаних із запобігання 

корупції 

1) проведення обов’язкового 

інструктажу працівником 

уповноваженого підрозділу 

(особи) з питань запобігання 

та виявлення корупції щодо 

основних положень 

антикорупційного  

законодавства (обмежень, 

заборон), а також правил 

етичної поведінки для 

новопризначених працівників 

– суб’єктів, на які 

поширюється дія Закону 

України «Про запобігання 

корупції»   

 

 

При 

призначенні на 

посаду 

Чухрій В.В. Ознайомлено 

під підпис 

працівника, 

долучено до 

його особової 

справи 

В межах 

видатків на 

утримання, 

передбачених в 

державному 

бюджеті 
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  2) організація та проведення 

інструктажу щодо основних 

положень антикорупційного 

законодавства (обмежень, 

заборон), а також правил 

етичної поведінки для 

працівників – суб’єктів, на 

які поширюється дія Закону 

України «Про запобігання 

корупції» 

Травень 2017 р. Прудиус Є.П. 
Чухрій В.В. 

Охоплено 
навчанням не 
менше 75 % від 
загальної 
штатної 
чисельності 
працівників 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  3) організація та проведення 

на базі Національної академії 

внутрішніх справ підвищення 

кваліфікації для різних 

категорій працівників 

Експертної служби 

Березень-
грудень 2017 р. 

Чухрій В.В. 
Остапенко О.Ю. 

Охоплено 
навчанням не 
менше 50 % від 
загальної 
штатної 
чисельності 
працівників 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

3 Удосконалення системи 
кадрового забезпечення, 
мінімізація корупційних 
ризиків при прийнятті 
кадрових рішень 

З метою дотримання вимог 

фінансового візування 

керівником або посадовою 

особою уповноваженого 

підрозділу з питань 

запобігання та виявлення 

корупції проектів наказів з 

кадрових питань, які 

стосуються призначення або 

звільнення з посад – 

суб’єктів, на які 

поширюються дія Закону 

України «Про запобігання 

корупції» 

Перед 
призначенням/ 
звільненням 

Чухрій В.В.  
Прудиус Є.П. 

Проект наказу 
завізовано 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 
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4 Здійснення заходів щодо 
дотримання вимог 
фінансового контролю, 
запобігання та 
врегулювання конфлікту 
інтересів 

1) організація подання 
працівниками – суб’єктами 
декларування декларації 
особи , уповноваженої на 
виконання функцій держави 
або місцевого 
самоврядування за 2016 рік 

До 1 квітня  
2017 р. 

Прудиус Є.П., 
Чухрій В.В. 

Подано 
декларації 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  2) перевірка фактів 
своєчасності подання 
декларацій суб’єктами 
декларування 

До 14 квітня  
2017 р. 

Прудиус Є.П., 
Чухрій В.В. 

Підрозділами 
подано до 
ДНДЕКЦ 
інформацію 
про результати 
перевірки 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  3) повідомлення Агенства 
про неподання чи 
несвоєчасне подання (у разі 
виявлення такого факту) 
декларацій суб’єктами 
декларування 

Упродовж 
трьох робочих 
днів з дня 
виявлення 
такого факту 

Прудиус Є.П. Керівництвом 
підписано лист 
до Агенства з 
інформацією 
про наявні 
факти. 
Повідомлено 
Агенство за 
встановленою 
формою 
електронною 
поштою 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  4) узагальнення та  
підготовка оновленої 
інформації про близьких осіб, 
які працюють в Експертній 
службі 

Травень 2017 р. Чухрій В.В., 
Прудиус Є.П.,  
керівники 
підрозділів 
 

Підготовлено 
довідку щодо 
попередження 
про відповідні 
обмеження 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  5) проведення інформаційної 
кампанії для працівників 
Експертної служби щодо 
роз’яснення  поняття 
конфлікту інтересів  

Квітень - 
грудень 2017 р. 

Чухрій В.В., 
Остапенко О.Ю. 
 

Проведені 
інформаційні 
кампанії, 
розміщено 
відповідне 
повідомлення на 
офіційному веб-
сайті  

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 
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5 2. Здійснення контролю за 
проведенням державних 
закупівель з метою 
мінімізації корупційних 
ризиків 

В установленому порядку 
здійснювати перевірки 
документації учасників 
процедури державних 
закупівель на предмет 
дотримання антикорупційного 
законодавства 

Згідно з річним 
планом 
закупівель 
на 2017 рік 

Комітет з 
конкурсних торгів, 
уповноважений з 
реалізації 
антикорупційної 
програми 

Підготовлено 
довідку за 
результатами 
перевірки 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  Забезпечити оприлюднення 
інформації про результати 
процедур закупівель, що 
проводяться в Експертній 
службі, на офіційному веб-
порталі  

Згідно з річним 
планом 
закупівель 
на 2017 рік 

Комітет з 
конкурсних торгів, 
Остапенко О.Ю., 
Шелупець Н.В., 
Тарасюк Г.В. 

Розміщено 
інформаційне 
повідомлення 
на веб-порталі  

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  Опрацювати питання щодо 
необхідності здійснення 
організаційних заходів для 
виконання вимог Закону 
України «Про публічні 
закупівлі» 

До 1 серпня 
2017 року 

Комітет з 
конкурсних торгів, 
уповноважений з 
реалізації 
антикорупційної 
програми 

Проведено 
державні 
закупівлі 
відповідно до 
Закону 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

6 3. Організація 
системи 
виявлення 
інформації про 
порушення працівниками 
вимог Закону 
України «Про 
запобігання 
корупції» 

Забезпечити функціонування 
на офіційному веб-порталі 
Експертної служби 
відповідної рубрики для 
можливості повідомлення 
громадянами про порушення 
вимог антикорупційного 
законодавства з боку 
працівників Експертної 
служби 

Постійно Уповноважений з 
реалізації 
антикорупційної 
програми, 
Яковенко О.П. 

Розглянуто 
звернення у 
встановленому 
порядку 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  Забезпечити у встановленому 
законом порядку реагування 
на повідомлення працівників 
Експертної служби про 
спроби громадян або 
представників юридичних 
осіб схилити їх до порушення 
вимог антикорупційного 
законодавства та про факти 
порушення іншими 

Постійно Уповноважений з 
реалізації 
антикорупційної 
програми, керівники 
підрозділів 

Розглянуто 
звернення у 
встановленому 
порядку 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 
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працівниками цих вимог 
  В установленому порядку 

організовувати проведення 
службових перевірок за 
кожним фактом скоєння 
працівниками Експертної 
служби корупційного або 
пов’язаного з корупцією 
правопорушення 
 

Постійно Чухрій В.В., 
уповноважений з 
реалізації 
антикорупційної 
програми, 
керівники 
підрозділів 

Проведено 
службову 
перевірку 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  Забезпечувати всебічний 
розгляд звернень громадян та 
оперативне вирішення 
порушених у них питань 

Постійно Чухрій В.В., 
керівники 
підрозділів, 
Шутенко Л.В. 
 

Розглянуто 
звернення у 
встановленому 
порядку 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

  Забезпечити здійснення 
постійного моніторингу 
інформації, яка публікується в 
ЗМІ, мережі Інтернет та може 
свідчити про факти 
корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень з 
боку працівників Експертної 
служби. Організація перевірок 
таких фактів 
 

У разі появи 
повідомлення 

Остапенко О.Ю., 
уповноважений з 
реалізації 
антикорупційної 
програми, 
керівники 
підрозділів 

Підготовлено 
довідку за 
результатами 
перевірки 

В межах 
видатків на 
утримання, 
передбачених в 
державному 
бюджеті 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ДНДЕКЦ МВС України 
 


