
ЗВІТ  

про виконання ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області» Антикорупційної програми ТМО на 2019 рік 

в частині заходів із запобігання і протидії корупції, навчальних заходів та заходів з поширення інформації; 

 результати за 2019 рік. 
 

№ 

з/п 

Найменування завдання Зміст заходу Строк 

виконання 

Відпові-  

дальний за 

виконання 

Результат  Джерела 

фінансу-

вання 

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції.  

1.  Здійснення 

організаційних заходів 

щодо запобігання і 

протидії корупції. 

1) Організація розроблення, 

затвердження, направлення на 

погодження до Управління 

запобігання корупції та 

проведення люстрації МВС 

антикорупційної програми 

установи на 2019 рік; 

До 

15.03.2019. 

Керівник 

установи. 

Антикорупційна Програма 

на 2019 рік розроблена, 

затверджена – наказ ТМО 

від 13.03.19 № 6 о/д;  

погоджена – лист УЗКПЛ 

від 15.03.19  

№ 18/2-1935. 

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

бюджеті. 

2) Проведення засідання комісії з 

оцінки корупційних ризиків та 

моніторингу виконання 

антикорупційної програми ТМО з 

метою: 

    

а) підготовки Антикорупційної 

програми ТМО; 

 

Березень 

2019 року. 

Уповнова-

жена особа. 

 

Підготовка  

Антикорупційної 

програми ТМО - протокол 

засідання комісії від 

11.03.2019 № 1. 

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

бюджеті. 

б) здійснення щоквартального 

аналізу виконання Антикорупційної 

програми ТМО. 

Не пізніше 

05 квітня, 

05 липня,  

05 жовтня  

2019 року. 

Уповнова-

жена особа. 

Звіти про виконання 

антикорупційної програми  

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

бюджеті. 
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ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи 

з поширення щодо антикорупційної програми. 

1.  Запровадження 

інструктажу з питань, 

пов’язаних із 

запобіганням корупції. 

1) Проведення обов’язкового 

інструктажу уповноваженою 

особою з питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

основних положень 

антикорупційного законодавства 

(обмежень, заборон), а також 

правил етичної поведінки для 

новопризначених працівників – 

суб’єктів, на яких поширюється 

дія Закону України «Про 

запобігання корупції». 

При 

призна-

ченні на 

посаду. 

Уповнова- 

жена особа, 

інспектор з 

кадрів. 

Запроваджено відповідні 

інструктажі при 

призначенні осіб на 

посади, 

ознайомлені під підпис, 

довідки долучені до 

антикорупційних 

матеріалів. 

 

У межах 

видатків, 

передбачених 

в державному 

бюджеті. 

2. Удосконалення системи 

кадрового менеджменту, 

мінімізація корупційних 

ризиків при прийнятті 

кадрових рішень. 

1) З метою дотримання вимог 

фінансового контролю візування 

уповноваженою особою з питань 

запобігання та виявлення 

корупції установи наказів по 

особовому складу, які стосуються 

призначення або звільнення з 

посад працівників на яких 

поширюється дія Закону України 

«Про запобігання корупції». 

Перед 

призна-

ченням/ 

звіль-

ненням 

працівника 

Уповнова-

жена особа, 

інспектор з 

кадрів. 

Запроваджено візування 

уповноваженим з 

антикорупційної 

діяльності ТМО наказів по 

особовому складу, які 

стосуються призначення 

або звільнення з посад 

працівників, на яких 

поширюється дія Закону 

України «Про запобігання 

корупції». 

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

бюджеті. 

3. Навчання та заходи з 

поширення інформації 

щодо Антикорупційної 

програми. 

1) Організація та проведення в 

установі навчання  щодо 

основних положень  

антикорупційного законодавства 

(обмежень, заборон), а також 

правил етичної   поведінки для 

Впродовж 

року. 

Уповнова-

жена особа, 

керівники 

підрозділів 

ТМО. 

 

Навчання  щодо основних 

положень  

антикорупційного 

законодавства (обмежень, 

заборон), а також правил 

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

бюджеті. 
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працівників – суб’єктів, на яких 

поширюється дія Закону України 

«Про запобігання корупції», 

територіальних органів МВС. 

етичної   поведінки для 

працівників ДУ ТМО- 

суб’єктів, на яких 

поширюється дія Закону 

України «Про запобігання 

корупції», здійснюється 

згідно з планом. 

ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

1. Забезпечення виконання 

вимог антикорупційного 

законодавства в частині 

фінансового контролю. 

1) Організація подання особами– 

суб’єктами декларування 

декларацій про майно, доходи, 

витрати та зобов’язання 

фінансового характеру за 2018 

рік. 

До 31 

березня 

2019 року. 

Інспектор з 

кадрів. 

13.02.19 - декларацію 

начальника установи 

подано до Єдиного 

державного реєстру 

декларацій. 

У межах 

видатків, 

передбачених 

в державному 

бюджеті. 

2) Перевірка фактів своєчасності 

подання декларацій суб’єктами 

декларування, повідомлення 

УЗКПЛ про подання/неподання 

декларацій суб’єктами 

декларування. 

До 05 

квітня 2019 

року. 

Інспектор з 

кадрів. 

 

02.04.2019 № 451 -

інформацію про 

результати перевірки 

подано до УЗКПЛ, 

порушень термінів не 

виявлено. 

 

 

У межах 

видатків, 

передбачених 

в державному 

бюджеті. 

2. Забезпечення виконання 

вимог антикорупційного 

законодавства в частині 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів. 

1) Узагальнення інформації про 

близьких осіб, які працюють в 

установі. 

Травень  

2019 року. 

Інспектор з 

кадрів, 

уповнова-

жена особа. 

Узагальнено інформацію 

про близьких осіб, які 

працюють в установі. 

Врегульовано конфлікт 

інтересів шляхом 

перегляду обсягу 

службових повноважень 

(Марченко О.О., 

Марченко Л.Б.;           

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

бюджеті. 
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Вітко Ю.С., Вітко С.В.) 

Додатково узагальнено 

інформацію у зв’язку з 

розширенням кола 

близьких осіб. 

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами. 

 

1. Забезпечення дотримання 

вимог законодавства про 

публічні закупівлі. 

1) Здійснення організаційних 

заходів використання системи 

електронних закупівель 

«ProZorro» при проведенні 

процедур державних закупівель в 

установі. 

Протягом 

року, під 

час 

проведення 

закупівель

них 

процедур. 

 

 

Голова 

тендерного 

комітету. 

При проведенні процедур 

державних закупівель в 

установі використовується 

система електронних 

закупівель «ProZorro». 

У межах 

видатків, 

передбачених 

в державному 

бюджеті. 

2) Забезпечення відповідно до вимог 

законодавства про публічні 

закупівлі в Україні оприлюднення 

звітів про укладені договори  

ТМО та про їх виконання. 

Згідно з 

планом 

закупівель, 

додатками 

до плану 

закупівель 

на 2019 рік. 

 

Голова 

тендерного 

комітету. 

Інформація  на веб-порталі 

уповноваженого органу з 

питань закупівель 

розміщується вчасно та в 

повному обсязі. 

У межах 

видатків, 

передбачених 

в державному 

бюджеті. 

3) Забезпечення подання до УОЗР 

МВС, ДВА МВС для здійснення 

моніторингу, відповідно 

визначених вимог, інформацію 

щодо запланованої закупівлі до 

проведення процедури закупівлі  

Щоразу 

при 

проведенні 

закупівель, 

що згідно 

вимог 

УОЗР,ДВА 

потре- 

бують  

Голова 

тендерного 

комітету. 

Пропозиції та 

рекомендації від УОЗР та 

ДВА щодо здійснення 

кожної окремої процедури 

закупівлі, інформацію по 

якій було надіслано до 

УОЗР та ДВА, 

отримуються регулярно. 

У межах 

видатків, 

передбачених 

в державному 

бюджеті. 
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моні-

торингу. 

 

 

 

2. Посилення ефективності 

управління фінансовими 

ресурсами. 

1) Організація виконання завдань і 

заходів, передбачених Планом 

заходів щодо реалізації Стратегії 

розвитку системи управління 

державними фінансами на 2017-

2020 роки, затвердженим 

розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24 травня 

2017 р. № 415-р. 

У строки, 

визначені 

Планом. 

Уповно-

важена 

особа. 

Заходи виконуються: 

- заняття працівників 

бухгалтерських служб 

проводяться щомісяця; 

- для складання 

бухгалтерської звітності 

національні стандарти 

застосовуються постійно; 

- відповідні програми 

ведення бухгалтерського 

обліку та звітності 

використовуються 

постійно.  

У межах 

видатків, 

передбачених 

в державному 

бюджеті. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення прозорості 

виконання бюджетних 

програм. 

2) Забезпечення розміщення на 

офіційному порталі публічних 

фінансів України e-data.gov.ua, 

офіційному веб-сайті установи 

інформацію про використання 

коштів державного бюджету. 

У строки, 

визначені 

законо-

давством. 

Головний 

бухгалтер. 

Інформація про 

використання коштів 

державного бюджету на 

офіційному порталі 

публічних фінансів 

України e-data.gov.ua 

оновлюється регулярно. 

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

бюджеті. 

 

V.Створення умов для повідомлення про факти порушення вимог антикорупційного законодавства. 

 

1. Організація системи 

виявлення інформації про 

порушення працівниками 

вимог Закону України 

1) Організувати запровадження на 

офіційному веб-сайті установи 

рубрики для забезпечення 

громадян можливості повідомити 

Травень 

2019 року. 

Уповно-

важена 

особа. 

Сторінка ТМО:  

https://www.facebook.com/d

utmomvspoltava/ 

за звітний період 

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

https://www.facebook.com/dutmomvspoltava/
https://www.facebook.com/dutmomvspoltava/
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«Про запобігання 

корупції». 

про порушення вимог 

антикорупційного законодавства. 

інформація не надходила. бюджеті. 

 

VI. Забезпечення відкритості та прозорості діяльності установи. 

 

1. Проведення 

інформаційної кампанії 

стосовно реалізації ТМО 

антикорупційної 

програми на 2019 рік. 

1) Забезпечення розміщення 

актуальної інформації щодо 

здійснення ДУ ТМО заходів з 

реалізації антикорупційної 

програми на 2019 рік на сторінці 

ТМО на веб-сайті УОЗР МВС. 

Упродовж 

року. 

Уповнова-

жена особа. 

01.04.2019 інформація 

розміщена у відповідній 

рубриці офіційного веб-

сайту: 

http://health.mvs.gov.ua/ 

page-45.html 

У межах 

видатків, 

передбачених 

у державному 

бюджеті. 

 

 Уповноважений з антикорупційної діяльності  

         ДУ «ТМО МВС України по Полтавській області»                                                                         Наталія ТРЕТЯК  

 

20.12.2019 

 

 

http://health.mvs.gov.ua/%20page-45.html
http://health.mvs.gov.ua/%20page-45.html

