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І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
нормативно-правове регулювання відносин
1. Здійснення
5) погодження проектів
Виконано.
організаційних
антикорупційних програм закладів,
Управлінням запобігання
заходів щодо
установ та підприємств, що належать
корупції МВС України
запобігання і
до сфери управління МВС
погоджено Антикорупційну
протидії корупції
програму ЛьвДУВС на 2020-2022
роки (лист УЗК МВС України від
12.02.2020 № 18/2-4314)
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
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
3) організація в межах повноважень
проведення спеціальних перевірок
стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають
зайняття відповідального або особливо

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

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

відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком 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 в ЦОВВ, НГУ

та які претендують на зайняття
посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо
відповідального становища, та
посад з підвищеним корупційним
ризиком, у ЛьвДУВС не
призначалися

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 –
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
3) проведення обов’язкового
інструктажу із членами
екзаменаційних комісій щодо
дотримання вимог антикорупційного
законодавства, забезпечення
об’єктивного та прозорого оцінювання
результатів навчання

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

Постійно виконується.
Із членами екзаменаційних
комісій проводиться
обов’язковий інструктаж щодо
дотримання вимог
антикорупційного законодавства,
забезпечення об’єктивного та
прозорого оцінювання
результатів навчання
4) проведення навчання працівників
Виконано.
апарату МВС – суб’єктів декларування Протягом І півріччя 2020 р.
щодо заповнення декларації особи,
уповноваженою особою з
уповноваженої на виконання функцій
антикорупційної діяльності та
держави або місцевого
керівниками структурних
самоврядування
підрозділів ЛьвДУВС
проводилися навчання щодо
правильності заповнення
декларації, своєчасності її
подання та відповідальності за
невиконання вимог Закону
України «Про запобігання
корупції»
14) організація та проведення на базі
Виконано.
Львівського державного університету
11 червня 2020 року на базі

внутрішніх справ навчання щодо
основних положень антикорупційного
законодавства (обмежень, заборон), а
також правил етичної поведінки для
працівників територіальних органів
МВС, закладів, установ і підприємств,
що належать до сфери управління
МВС, в Рівненській, Волинській,
Тернопільській, Львівській областях

ЛьвДУВС відбулося навчання у
формі вебінару 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 проєкту доручення
Видано доручення ЛьвДУВС від
виконання вимог
керівництва МВС керівникам
№
78
«Про
антикорупційного
структурних підрозділів апарату МВС, 10.12.2019
забезпечення
електронного
законодавства в
територіальних органів, закладів,
декларування», від 28.12.2019
частині фінансового установ та підприємств, що належать
№ 80 «Про підготовку до
контролю
до сфери управління МВС, а також
електронного
декларування
ЦОВВ, НГУ щодо забезпечення
слухачів-поліцейських» та від
подання працівниками – суб’єктами
06.02.2020
№
6
«Про
декларування декларації особи,
забезпечення
електронного
уповноваженої на виконання функцій
декларування»
держави або місцевого
самоврядування, за відповідний рік у
строки, установлені законом
Виконано.
2) перевірка фактів своєчасності
Фактів неподання чи
подання декларацій суб’єктами
несвоєчасного подання
декларування:
декларацій особовим складом
закладів, установ та підприємств, що
ЛьвДУВС (суб’єктами
належать до сфери управління МВС
декларування) не виявлено
3) повідомлення Агентства про
неподання чи несвоєчасне подання (у
разі виявлення такого факту)
декларацій суб’єктами декларування:
закладів, установ та підприємств, що
належать до сфери управління МВС

Виконано.
Агентство не повідомлялося у
зв’язку з відсутністю фактів
неподання чи несвоєчасності
подання декларацій суб’єктами
декларування

4) підготовлено узагальнену
інформацію для керівництва МВС за
результатами деклараційної кампанії:
в апараті МВС, територіальних
органах, закладах та підприємствах,
що належать до сфери управління
МВС

Виконано.
Інформацію про подання
декларацій суб’єктами
декларування направлено в УЗК
МВС України (лист від
02.06.2020 № 57/974)

3. Здійснення
заходів контролю
щодо дотримання
посадовими особами
апарату МВС,
територіальних
органів з надання
сервісних послуг
МВС, закладів,
установ та
підприємств, що
належать до сфери
управління МВС
обмежень та вимог
запобігання
конфлікту інтересів
у зв’язку з спільною
роботою близьких
осіб

1) підготовка доручення щодо надання
інформації про близьких осіб, що
працюють (проходять службу) в МВС

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

2) узагальнення та аналіз інформації
про близьких осіб, що працюють
(проходять службу) в МВС, підготовка
пропозицій керівництву МВС

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
контролюється дотримання
проведенням
закупівель які проводяться в апараті
принципів здійснення закупівель,
публічних
МВС, щодо дотримання
визначених Законом України
закупівель з метою
антикорупційного законодавства, а
«Про публічні закупівлі».
мінімізації
також за дорученням Міністра
Також здійснюється перевірка
корупційних ризиків у закладах, установах та
учасників торгів на предмет
підприємствах, що належать до сфери вчинення корупційного або
управління МВС,
пов’язаного з корупцією
в ЦОВВ, НГУ
правопорушення за даними

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

Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили такі
правопорушення
Постійно виконується.
У системі електронних
закупівель «Prozorro»
оприлюднюється інформація
щодо здійснення державних
закупівель у відповідності до
вимог Закону України «Про
публічні закупівлі»

2. Посилення
ефективності
управління
фінансовими
ресурсами

3. Забезпечення
прозорості
виконання
бюджетних програм

3) відповідно до вимог законодавства у
сфері публічних закупівель здійснення
оприлюднення звітів про укладені
договори та звітів про їх виконання
закладами, установами,
підприємствами, що належать до сфери
управління МВС, ЦОВВ, НГУ
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.

2) забезпечення розміщення у
визначених законодавством
інформаційних ресурсах інформації
про використання коштів державного
бюджету на виконання бюджетних
програм

Постійно виконується.
Через електронний майданчик
оприлюднюються звіти про
укладені договори.
Протягом І півріччя 2020 року
оприлюднено 167 звітів про
укладені ЛьвДУВС договори
Постійно виконується.
ЛьвДУВС здійснює фінансовогосподарську діяльність за
напрямом 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.
ЛьвДУВС на офіційному порталі
публічних фінансів України
розміщує інформацію в розрізі
укладених договорів на
постачання товарів, виконання
робіт, надання послуг. На вебсайті ЛьвДУВС у розділі
«Публічна інформація» є
посилання на сайт «Prozorro», де
розміщена відповідна
інформація, передбачена чинним
законодавством України

VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями
щодо здійснення антикорупційних заходів
1. Проведення
1) забезпечення розміщення актуальної Постійно виконується.
інформаційних
На офіційному веб-сайті
інформації щодо здійснення МВС
кампаній
ЛьвДУВС функціонує рубрика
заходів із запобігання та виявлення
стосовно
корупції на офіційному веб-сайті МВС «Запобігання корупції», де
реалізації МВС
здійснюється
у рубриці «Запобігання корупції»

антикорупційної
політики
2. Взаємодія з
громадськістю в
частині здійснення
антикорупційних
заходів

2) залучення представників,
громадськості, зокрема, Громадської
ради при МВС до засідань комісії з
оцінки корупційних ризиків та
моніторингу виконання
антикорупційної програми МВС

Уповноважений
з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС

розміщення відповідної
інформації
Постійно виконується.
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)

о/п

Андрій ГОДЯК

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності МВС

Назва функції / процесу

Найменування заходу щодо
усунення корупційного
ризику

Інформація про стан
виконання заходу

1

2

3

3. Надання освітніх послуг
1. Вплив на результати
складання заліків (іспитів)

Організація додаткового контролю
за дотриманням спеціального та
антикорупційного законодавства
під
час
проведення
заліків
(іспитів)

Виконано.
Протягом І півріччя
2020 року керівниками
структурних підрозділів
ЛьвДУВС понад 50 разів
проводилися роз’яснювальні
заходи щодо дотримання
спеціального та
антикорупційного
законодавства під час
проведення заліків (іспитів)

2. Надання необґрунтованої
переваги під час
переведення студентів на
місця державного
замовлення

Інформування на офіційному сайті
ЗВО здобувачів вищої освіти про
проведення
конкурсу
на
заміщення
вакантних
місць
державного замовлення

Виконано.
Протягом І півріччя
2020 року здобувачі вищої
освіти, які навчаються за
рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб, не
переводилися для
подальшого навчання на
місця державного
замовлення

Уповноважений
з антикорупційної діяльності ЛьвДУВС

о/п

Андрій ГОДЯК

