До додатку 2
до Антикорупційної програми ЛьвДУВС
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І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
нормативно-правове регулювання відносин
1. Здійснення
1) розроблення, надсилання на
Виконано.
організаційних
погодження до УЗКПЛ МВС України
Управлінням запобігання
заходів щодо
та затвердження Антикорупційної
корупції МВС України
запобігання і
програми ЛьвДУВС
погоджено Антикорупційну
протидії корупції
на 2020 – 2022 роки
програму ЛьвДУВС на 2020-2022
роки (лист УЗК МВС України від
12.02.2020 № 18/2-4314)
3. Забезпечення
1) участь у нарадах-семінарах з
Виконано.
ефективної роботи
уповноваженими з антикорупційної
11.06.2020 на базі ЛьвДУВС
уповноважено-го з
діяльності
відбулася нарада-семінар у формі
антикорупцій-ної
вебінару з уповноваженими з
діяльності
антикорупційної діяльності
4. Організація
системи виявлення
інформації про
порушення
працівниками вимог
Закону України
«Про запобігання
корупції»

1) Аналіз існуючих
каналів надходження повідомлень від
викривачів та їх захисту

Постійно виконується.
Здійснюється аналіз існуючих
каналів надходження
повідомлень від викривачів та їх
захисту

2) Здійснення заходів щодо
захисту існуючих каналів
надходження повідомлень від
викривачів

Постійно виконується.
Здійснюються заходи щодо
захисту існуючих каналів
надходження повідомлень від
викривачів
Постійно виконується.
Здійснюється моніторинг
інформації, яка надходить на
офіційний веб-сайт, електронну
пошту та інші канали зв’язку
Виконано.
Проводяться попередні
перевірки, службові перевірки
(розслідування) за
повідомленнями викривачів

3) Моніторинг інформації, яка
надходить на офіційний веб-сайт,
електронну пошту та інші канали
зв’язку
4) Проведення попередніх перевірок,
службових перевірок
(розслідувань) за повідомленнями
викривачів
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5) Розробка порядку розгляду
повідомлень викривачів корупції про
факти вчинення корупційних або
пов’язаних з корупцією
правопорушень

Виконано.
Наказ ЛьвДУВС від 31.12.2020
№ 282

6) Надання роз’яснень відділу
документального забезпечення щодо
порядку реєстрації та розгляду
повідомлень викривачів

Виконано.
Відділу документального
забезпечення надані роз’яснення
щодо порядку реєстрації та
розгляду повідомлень викривачів

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування
негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації
щодо програм антикорупційного спрямування
1) з метою дотримання вимог
1. Удосконалення
Постійно виконується.
фінансового
контролю
візування
системи кадрового
Проєкти наказів в обов’язковому
керівником або посадовою особою
менеджменту,
порядку візуються
уповноваженого
підрозділу
з
питань
мінімізація
уповноваженим
запобігання та виявлення корупції
корупційних ризиків
з антикорупційної діяльності
МВС проєктів наказів з кадрових
при прийнятті
ЛьвДУВС
питань (особового складу), які
кадрових рішень
стосуються призначення або

2. Навчання та
заходи з поширення
інформації щодо
програм
антикорупційного
спрямування

звільнення з посад працівників –
суб’єктів, на які поширюється дія
Закону України «Про запобігання
корупції», апарату МВС,
територіальних органів, ЦОВВ, НГУ та
закладів, установ і підприємств, що
належать до сфери управління МВС
2) організація перевірок достовірності
відомостей про застосування заборон,
передбачених Законом України «Про
очищення влади», в апараті МВС,
територіальних органах, закладах,
установах та на підприємствах, що
належать до сфери управління МВС, а
також за дорученням Міністра
внутрішніх справ організація
проведення таких перевірок у ЦОВВ,
НГУ
1) проведення обов’язкового
інструктажу працівником
уповноваженого підрозділу (особою) з
питань запобігання та виявлення
корупції щодо основних положень
антикорупційного законодавства
(обмежень, заборон), а також правил
етичної поведінки для
новопризначених працівників –

Виконано.
Протягом 2020 року особи, щодо
яких необхідно проводити
перевірку достовірності
відомостей про застосування
заборон, передбачених Законом
України «Про очищення влади»,
у ЛьвДУВС не призначалися

Постійно виконується.
Уповноваженою особою з
антикорупційної діяльності
ЛьвДУВС при призначенні
працівника (новопризначеного)
на посаду проводиться
інструктаж з питань запобігання
та виявлення корупції, основних
положень антикорупційного
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суб’єктів, на які поширюється дія
Закону України «Про запобігання
корупції», апарату МВС,
територіальних органів, закладів,
установ і підприємств, що належать до
сфери управління МВС
2) проведення обов’язкового
інструктажу із членами приймальної
комісії з питань організації відбору і
прийняття на навчання до закладів
вищої освіти, що належать до сфери
управління МВС, організації
проведення вступних випробувань,
виключення неділових стосунків із
вступниками чи їх близькими особами
3) проведення обов’язкового
інструктажу із науково-педагогічними
працівниками щодо дотримання вимог
антикорупційного законодавства,
забезпечення об’єктивного та
прозорого оцінювання результатів
навчання

4) проведення обов’язкового
інструктажу із членами
екзаменаційних (кваліфікаційних)
комісій щодо дотримання вимог
антикорупційного законодавства,
забезпечення об’єктивного та
прозорого оцінювання результатів
навчання
5) проведення навчання суб’єктів
декларування щодо заповнення
декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування

6) організація та проведення навчання
щодо основних положень

законодавства (обмежень,
заборон), а також правил етичної
поведінки

Виконано.
Уповноваженою особою з
антикорупційної діяльності
ЛьвДУВС проведено інструктаж
із членами приймальної комісії з
питань організації відбору і
прийняття на навчання до
ЛьвДУВС
Постійно виконується.
Із науково-педагогічними
працівниками проводиться
обов’язковий інструктаж щодо
дотримання вимог
антикорупційного законодавства,
забезпечення об’єктивного та
прозорого оцінювання
результатів навчання
Постійно виконується.
Із членами екзаменаційних
комісій проводиться
обов’язковий інструктаж щодо
дотримання вимог
антикорупційного законодавства,
забезпечення об’єктивного та
прозорого оцінювання
результатів навчання
Виконано.
Протягом 2020 р.
уповноваженою особою з
антикорупційної діяльності та
керівниками структурних
підрозділів ЛьвДУВС
проводилися навчання щодо
правильності заповнення
декларації, своєчасності її
подання та відповідальності за
невиконання вимог Закону
України «Про запобігання
корупції»
Виконано.
Протягом 2020 р.
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антикорупційного законодавства
(обмежень, заборон), а також правил
етичної поведінки для працівників –
суб’єктів, на яких поширюється дія
Закону України «Про запобігання
корупції»

уповноваженою особою з
антикорупційної діяльності в
системі службової підготовки
ЛьвДУВС проводилися навчання
щодо основних положень
антикорупційного законодавства
(обмежень, заборон), а також
правил етичної поведінки

ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів
Виконано.
1. Забезпечення
1) підготовка проекту доручення
виконання вимог
ЛьвДУВС, щодо забезпечення подання Видано доручення ЛьвДУВС від
10.12.2019 № 78 «Про
антикорупційного
працівниками – суб’єктами
забезпечення електронного
законодавства в
декларування декларації особи,
декларування», від 28.12.2019
частині фінансового уповноваженої на виконання функцій
№ 80 «Про підготовку до
контролю
держави або місцевого
електронного декларування
самоврядування, за рік, у строки,
слухачів-поліцейських» та від
встановлені законом
06.02.2020 № 6 «Про
забезпечення електронного
декларування»
Виконано.
2) перевірка фактів своєчасності
Фактів неподання чи
подання суб’єктами декларування
несвоєчасного подання
декларації особи, уповноваженої на
декларацій особовим складом
виконання функцій держави або
ЛьвДУВС (суб’єктами
місцевого самоврядування, за рік
декларування) не виявлено

2. Здійснення
заходів контролю
щодо дотримання
працівниками –
суб’єктами, на яких
поширюється дія
Закону України
«Про запобігання
корупції»,
посадовими особами
ЛьвДУВС обмежень
та вимог запобігання
конфлікту інтересів
у зв’язку з наявністю

3) повідомлення до Національного
агентства з питань запобігання
корупції про неподання чи
несвоєчасне подання
(у разі
виявлення такого факту) декларацій
суб’єктами декларування
1) Підготовка доручення щодо
проведення аналізу інформації щодо
наявності корпоративних прав

Виконано.
Агентство не повідомлялося у
зв’язку з відсутністю фактів
неподання чи несвоєчасності
подання декларацій суб’єктами
декларування
Виконано.
Підготовлено доручення
ЛьвДУВС від 31.08.2020 № 72
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підприємств чи
корпоративних прав

3. Здійснення
заходів контролю
щодо дотримання
працівниками
ЛьвДУВС обмежень
та вимог запобігання
конфлікту інтересів
у зв’язку зі спільною
роботою близьких
осіб

2) Проведення аналізу та узагальнення
інформації щодо наявності
підприємств чи корпоративних прав
1) Підготовка доручення щодо надання
інформації про близьких осіб

Виконано.
Порушень законодавства не
виявлено
Виконано.
Підготовлено доручення щодо
надання інформації про близьких
осіб (доручення ЛьвДУВС від
27.04.2020 № 28)

2) узагальнення та аналіз інформації
про близьких осіб

Виконано.
Інформацію про працівників
ЛьвДУВС та їх близьких осіб
направлено в УЗК МВС України
(лист від 14.05.2020 № 57/848)

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління
фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту
Постійно виконується.
1. Здійснення
1) перевірка документації стосовно
Тендерним комітетом ЛьвДУВС
контролю за
проведення процедур публічних
при затвердженні документації
проведенням
закупівель, які проводяться у
для проведення процедури
публічних
ЛьвДУВС, щодо дотримання
закупівлі контролюється
закупівель з метою
антикорупційного законодавства
дотримання принципів
мінімізації
здійснення закупівель,
корупційних ризиків
визначених ст. 5 Законом

2) здійснення організаційних заходів
використання системи електронних
закупівель «Prozorro» при проведенні
процедури державних закупівель

3) відповідно до вимог законодавства у
сфері публічних закупівель здійснення
оприлюднення звітів про укладені

України «Про публічні
закупівлі».
Також здійснюється перевірка
документації, поданої
учасниками торгів, у тому числі
на предмет дотримання
антикорупційного законодавства
Постійно виконується.
У системі електронних
закупівель «Prozorro»
оприлюднюється інформація
щодо здійснення закупівель у
відповідності до вимог Закону
України «Про публічні
закупівлі»
Постійно виконується.
Через електронний майданчик
оприлюднюються звіти про
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договори та звітів про їх виконання

2. Посилення
ефективності
управління
фінансовими
ресурсами

1) організація виконання завдань і
заходів, на виконання Стратегії
модернізації системи бухгалтерського
обліку та фінансової звітності в
державному секторі на період до 2025
року, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 20
червня 2018 р. № 437-р.

3. Забезпечення
прозорості
виконання
бюджетних програм

1) забезпечення розміщення на
офіційному веб-сайті ЛьвДУВС
інформації про використання коштів
державного бюджету на виконання
бюджетних програм

4. Посилення
ефективності
управління
матеріальними
ресурсами

1) проведення аналізу залишку запасів
матеріальних ресурсів та інтенсивності
їх використання

укладені договори.
Протягом 2020 року
оприлюднено 541 звіт про
укладені ЛьвДУВС договори
Постійно виконується.
ЛьвДУВС здійснює фінансовогосподарську діяльність за
напрямами використання
бюджетних коштів у рамках
бюджетної програми 1001080
«Підготовка кадрів для органів
внутрішніх справ вищими
навчальними закладами із
специфічними умовами
навчання».
Повноваження на виконання
зазначеної програми, взяття
бюджетних зобов’язань та
здійснення платежів
визначаються у розрізі окремих
статей витрат згідно із
затвердженим кошторисом, звіти
про виконання якого подаються
щоквартально до МВС України
Постійно виконується.
На офіційному порталі публічних
фінансів України доступна
інформація щодо укладених
договорів на постачання товарів,
виконання робіт, надання послуг.
На веб-сайті ЛьвДУВС у розділі
«Публічна інформація» є
посилання на сайт «Prozorro», де
розміщена відповідна
інформація, передбачена чинним
законодавством України
Виконано.
Наказ ЛьвДУВС від 30.10.2020
№ 233

V. Участь у реалізації заходів, що належать компетенції МВС, затверджених
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та
Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р
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1. Участь у
реалізації Стратегії
комунікації у сфері
запобігання та
протидії корупції

2. Участь у
реалізації заходів
щодо запобігання
корупції в МВС,
розроблених в
рамках Урядовогромадської
ініціативи «Разом
проти корупції»

1) організація та проведення разом із
УЗКПЛ МВС України, громадськими
та міжнародними організаціями,
іншими заінтересованими інституціями
регіонального круглого столу щодо
визначення корупційних ризиків,
шляхів запобігання та протидії
корупції
1) розгляд на засіданнях комісії з
оцінки корупційних ризиків та
моніторингу виконання
антикорупційної програми стану
виконання заходів щодо запобігання
корупції

Перенесено на інший термін.
У зв’язку з запровадженням
карантинних заходів проведення
круглого столу перенесено на
інший термін

Виконано.
До складу комісії з оцінки
корупційних ризиків та
моніторингу виконання
антикорупційної програми
ЛьвДУВС на 2020-2022 роки
включено представників
громадськості
(Наказ ЛьвДУВС від 28.01.2020
№ 21).
На засіданнях комісії з оцінки
корупційних ризиків та
моніторингу виконання
антикорупційної програми
розглядалися питання щодо стану
виконання заходів щодо
запобігання корупції

VI. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення
антикорупційних заходів
1. Проведення
інформаційних
кампаній
стосовно
реалізації МВС
антикорупційної
політики
2. Взаємодія з
громадськістю в
частині здійснення
антикорупційних
заходів

1) забезпечення розміщення актуальної
інформації щодо здійснення заходів з
реалізації антикорупційної програми
на 2020 – 2022 роки

Виконано.
Інформація щодо здійснення
заходів з реалізації
антикорупційної програми
на 2020 – 2022 роки розміщена на
вебсайті ЛьвДУВС

1) організація та проведення із
залученням громадськості заходів
(семінарів, круглих столів,
конференцій) щодо запобігання
корупції

Виконано.
На базі ЛьвДУВС 29.05.2020
року відбувся постійно діючий
науково-практичний семінар
«Проблеми вдосконалення
діяльності правоохоронних
органів щодо виявлення,
припинення та превенції
корупційних проявів»
Виконано.
Участь у засіданнях комісії з
оцінки корупційних ризиків та
моніторингу виконання
антикорупційної програми
ЛьвДУВС беруть участь

2) забезпечення участі представників
громадськості у засіданнях комісії з
оцінки корупційних ризиків та
моніторингу виконання
антикорупційної програми
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представники громадськості
(наказ

Уповноважений
з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС

п/п

Андрій ГОДЯК

