Заходи з виконання антикорупційної стратегії щодо запобігання
і протидії корупції у ЛьвДУВС у І півріччі 2017 року
Найменування
завдання

Зміст заходу

Інформація про стан виконання заходу

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове
регулювання відносин
1) розробка та
погоджено з МВС та затверджено
1. Здійснення
затвердження
Антикорупційну програму на 2017 рік у
організаційних заходів
щодо запобігання і Антикорупційної програми ЛьвДУВС (наказ ЛьвДУВС від 10.04.2017
ЛьвДУВС
№ 69)
протидії корупції
2) створення комісії з
оцінювання корупційних
ризиків та моніторингу
виконання
Антикорупційної програми
ЛьвДУВС
3) засідання комісії з
оцінювання корупційних
ризиків та моніторингу
виконання
Антикорупційної програми
ЛьвДУВС з метою:
- організації роботи
комісії;

2. Забезпечення
ефективного
функціонування
підрозділів
(уповноважених осіб)
з питань запобігання
та виявлення корупції

- щоквартального аналізу
виконання
Антикорупційної програми
ЛьвДУВС
1) здійснення
організаційних заходів
щодо визначення
уповноважених осіб з
питань запобігання та
виявлення корупції у
ЛьвДУВС

наказом ЛьвДУВС від 10.04.2017 № 69
затверджено склад комісії з координації та
моніторингу виконання Антикорупційної
програми ЛьвДУВС на 2017 рік

10.04.2017 та 30.06.2017 відбулося засідання
комісії, на яких розглянуто стан виконання
Антикорупційної програми ЛьвДУВС на
2017 рік

Наказом ЛьвДУВС від 10.04.2017 № 69
затверджено склад комісії з координації та
моніторингу виконання Антикорупційної
програми ЛьвДУВС на 2017 рік та визначено
уповноважених осіб та підрозділи,
відповідальні за виконання Антикорупційної
програми ЛьвДУВС у 2017 році.
Інформацію про уповноважених осіб та
підрозділи, відповідальні за виконання
Антикорупційної програми ЛьвДУВС у 2017
році надіслано до УЗКПЛ МВС України
(лист від 24.03.2017 вих. № 12/636)
ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного
ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування
1. Запровадження
1) проведення
Начальника відділу кадрового забезпечення
системного навчання
обов’язкового інструктажу підполковника поліції Перепелицю А.В.
особового складу з
уповноваженою особою
(заступник уповноваженої особи) зобов’язано

питань, пов’язаних із
запобігання корупції

2. Удосконалення
системи кадрового
менеджменту,
мінімізація
корупційних ризиків
при прийнятті
кадрових рішень

(працівником підрозділу) 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»
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»
1) з метою дотримання
вимог фінансового
контролю візування
уповноваженою особою з
питань запобігання та
виявлення корупції проектів
наказів з кадрових питань
(особового складу), які
стосуються призначення або
звільнення з посад
працівників – суб’єктів, на
які поширюється дія Закону
України «Про запобігання
корупції»
2) унесення змін до
контрактів (посадових
обов’язків), що укладаються
з уповноваженою особою
(працівниками
відповідального підрозділу),
в частині їх відповідальності
за виконання
антикорупційних
програм, а також обов’язку
забезпечувати регулярну
оцінку корупційних ризиків
та здійснювати відповідні
антикорупційні заходи

проводити обов’язковий інструктаж 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»)

У системі службової підготовки поліцейських
ЛьвДУВС у 2017 році (наказ ЛьвДУВС від
16.01.2017 № 23 о/с) запроваджено додаткове
доведення положень антикорупційного
законодавства, а також правил етичної
поведінки.

Проекти наказів в обов’язковому порядку
візуються у проректора ЛьвДУВС
Гурковського М.П. (уповноважена особа) та
начальника відділу кадрового забезпечення
підполковника поліції Перепелиці А.В.
(заступник уповноваженої особи)

Відповідно до доручення ЛьвДУВС від
10.04.2017 № 29 «Про оновлення типових
посадових інструкцій за посадами,
передбаченими штатом ЛьвДУВС

ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів
1. Забезпечення
1) проведення
Підписано доручення ЛьвДУВС від
виконання вимог
роз’яснення суб’єктам
10.02.2017 № 6 «Про забезпечення подання
антикорупційного
декларування щодо
декларацій про майно, доходи, витрати і
законодавства в
заповнення декларації за
зобов’язання фінансового характеру у 2017
частині фінансового
2016 рік
році»
контролю
2) організація подання
Протягом І півріччя 2017 р. керівництвом
працівниками –
ЛьвДУВС проводилася робота щодо
суб’єктами декларування
роз’яснення підлеглому особовому складу
декларацій про майно,
про необхідність своєчасного подання
доходи, витрати та
достовірної декларації. Керівниками
зобов’язання фінансового
структурних підрозділів ЛьвДУВС
характеру за 2016
організовано роботу із подання електронних
рік
декларацій за 2016 рік підпорядкованим
особовим складом. Дана робота перебуває на
постійному контролі
3) перевірка фактів
Особовий склад ЛьвДУВС (суб’єкти
своєчасності подання
декларування) заповнили у визначений
декларацій суб’єктами
термін електронні декларації за 2016 рік
декларування
4) повідомлення
Фактів неподання декларацій особовим
Агентства про неподання
складом (суб’єктами декларування) не
чи несвоєчасне подання (у виявлено
разі виявлення такого
факту) декларацій
суб’єктами декларування
2. Забезпечення
1) створення бази даних
Підготовлено узагальнену інформацію про
виконання вимог
про близьких осіб, які
близьких осіб, які працюють у МВС України
антикорупційного
працюють у ЛьвДУВС
законодавства в
частині запобігання та
врегулювання
конфлікту інтересів
2) проведення
У системі службової підготовки поліцейських
інформаційної кампанії
ЛьвДУВС у 2017 році (наказ ЛьвДУВС від
для особового складу
16.01.2017 № 23 о/с) запроваджено заняття з
ЛьвДУВС щодо
антикорупційного законодавства
роз’яснення питання
конфлікту інтересів
IV. Запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління
фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту
1. Здійснення
1) перевірка документації
Тендерним комітетом здійснюється перевірка
контролю за
учасників процедури
документації поданої учасниками закупівель, в
проведенням
державних закупівель, які тому числі на предмет дотримання
державних закупівель
проводяться у ЛьвДУВС,
антикорупційного законодавства. Протягом І
з метою мінімізації
на предмет дотримання
півріччя у ЛьвДУВС проведено 11 процедур
корупційних ризиків
антикорупційного
закупівель
законодавства
2) забезпечення
У системі електронних закупівель «Prozorro»
оприлюднення договорів
оприлюднена інформацію щодо здійснення

2. Посилення
ефективності
управління
фінансовими
ресурсами

3. Забезпечення
прозорості виконання
бюджетних програм

про закупівлі, що
проводяться в ЛьвДУВС

закупівель, яка передбачена Законом України
«Про публічні закупівлі»

3) здійснення
організаційних заходів
відповідно до вимог
Закону України «Про
публічні закупівлі»
закупівель, які
проводяться у ЛьвДУВС
1) організація виконання
завдань і заходів,
передбачених Планом
заходів щодо реалізації
Стратегії розвитку
системи управління
державними фінансами,
затвердженим
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від
01.08.2013 № 774-р

Через електронний майданчик
оприлюднюються укладені договори, вартість
закупівлі яких по предмету закупівлі
перевищує 50 тис. грн. За І півріччя 2017 року
оприлюднено 137 договорів

1) забезпечення розміщення
на офіційному порталі
публічних фінансів України
(веб-сайті Є-Data)
інформації про
використання коштів
державного бюджету на
виконання бюджетних
програм, виконавцем яких
є ЛьвДУВС

ЛьвДУВС на офіційному порталі публічних
фінансів України (веб-сайт Є-Data) розміщує
інформацію в розрізі всіх укладених
договорів на постачання товарів, виконання
робіт, надання послуг. Інформація
оприлюднюється також щодо виконання
зазначених договорів, вартості та кількості
закупленого товару, обсягу виконаних робіт і
наданих послуг із зазначенням відповідних
документів, які підтверджують факт
проведення господарської операції. Також
розміщується інформація щодо виконання
кошторису в розрізі фінансової звітності

ЛьвДУВС здійснює фінансово-господарську
діяльність за напрями 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

V. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного
законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог
антикорупційного законодавства
1. Організація
1) забезпечити
На офіційному веб-сайті ЛьвДУВС створено
системи
функціонування на
рубрику «Запобігання корупції», де
виявлення
офіційному веб-сайті
здійснюється розміщення відповідної
інформації про
ЛьвДУВС рубрики
інформації
порушення
«Запобігання корупції» для
працівниками
можливості повідомляти
вимог Закону
громадянами про
України «Про
порушення вимог
запобігання
антикорупційного
корупції»
законодавства з боку

працівників ЛьвДУВС
VI. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ЛьвДУВС, залучення громадськості до
здійснення антикорупційних заходів
1. Проведення
На офіційному веб-сайті ЛьвДУВС створено
внутрішніх і
1) забезпечення розміщення рубрику «Запобігання корупції», де
зовнішніх
актуальної інформації щодо здійснюється розміщення відповідної
інформаційних
здійснення ЛьвДУВС
інформації
кампаній
заходів з реалізації
стосовно
державної антикорупційної
реалізації ЛьвДУВС
політики на офіційному
антикорупційної
сайті ЛьвДУВС
політики
2) моніторинг повідомлень Правопорушень з боку працівників
у ЗМІ та Інтернеті про
ЛьвДУВС не виявлено
факти корупційних або
пов’язаних з корупцією
правопорушень з боку
особового складу
ЛьвДУВС,
організація перевірок таких
фактів та оприлюднення
інформації про вжиті
заходи або спростування
інформації
2. Взаємодія з
1) організація та
07.04.2017 відбувся постійно діючий науковогромадськістю в
проведення заходів із
практичний семінар «Проблеми
частині здійснення
запобігання корупції (у
вдосконалення діяльності правоохоронних
антикорупційних
тому числі з нагоди
органів щодо виявлення, попередження та
заходів
Міжнародного дня
припинення корупційних проявів
боротьби з корупцією (09
грудня 2017 року))

