
Додаток 2 

до Антикорупційної програми НАВС 

 

Завдання і заходи щодо запобігання і протидії корупції в Національній академії внутрішніх справ 
 

№ 
з/п 

Найменування завдання Зміст заходу 
Строк 

виконання 
Відповідальний за 

виконання 

Індикатор 
виконання 

(очікуваний 
результат) 

Джерела 
фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  1. Удосконалення системи 
кадрового забезпечення, 
запобігання та 
врегулювання конфлікту 
інтересів 

Забезпечувати подання 
особами, які претендують на 
зайняття посад в академії, 
відомостей щодо працюючих 
в НАВС близьких їм осіб та 
подальше регулярне 
оновлення такої інформації 

Постійно Лободзінський О.В., 
керівники 

структурних 
підрозділів 

Відповідні 
відомості 
відображені в 
кадрових 
документах 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

2.   Забезпечувати якісний добір і 
розстановку кадрів в 
академії, їх об’єктивне 
атестування, а також 
вживати, передбачені 
Законом України «Про 
запобігання корупції», заходи 
для запобігання та 
врегулювання конфлікту 
інтересів серед підлеглих 
працівників 

Постійно Керівники 
структурних 
підрозділів, 

Лободзінський О.В. 

До відділу 
кадрового 
забезпечення 
надано 
відповідні 
кадрові 
документи 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

3.   Проводити обов’язковий 

інструктаж 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 

призначенні на 

посаду   

Лободзінський О.В.,   

Уповноважений, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника, 

долучено до 

його особової 

справи  довідку   

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 



 
1 2 3 4 5 6 7 
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4.   Організувати проведення 
співбесід з членами 
Приймальної комісії з 
приводу дотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства, нормативних 
актів, що регламентують 
порядок організації відбору і 
прийняття на навчання до 
академії, організації 
проведення вступних 
випробувань, виключення 
неділових стосунків з 
вступниками та їх близькими 
особами 

Постійно, 
під час вступної 

компанії 

Кравець В.М. Підписано 
відомість за 
результатами 
співбесід з 
зазначенням 
кола питань, які 
були обговорені 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

5.   Своєчасно висвітлювати на 
офіційному веб-порталі 
НАВС інформацію щодо 
роботи Приймальної комісії 

На період 
проведення 

вступної 
компанії 

Кравець В.М., 
Буренко О.В. 

 

Розміщено 
відповідну 
інформацію на 
офіційному  
веб-порталі 
академії 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

6.   Забезпечувати інформаційне 
наповнення веб-сайту відділу 
організації та координації 
освітнього процесу, зокрема 
інформацією щодо роботи 
екзаменаційних комісій НАВС 
(розкладів екзаменів та 
переліків питань для 
проведення атестації 
здобувачів вищої освіти) 

Згідно з 
графіками 
організації 
освітнього 

процесу 

Корж-Ікаєва Т.Г. Розміщено 
відповідну 
інформацію на 
веб-сайті відділу 
організації та 
координації 
освітнього 
процесу 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

7.  2. Забезпечення виконання 
вимог антикорупційного 
законодавства в частині 
фінансового контролю 

Організувати подання  
працівниками – суб’єктами 
декларування декларації 
особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави 
або місцевого 
самоврядування  
за 2017 рік 

До 31 березня 
 2018 року 
включно 

Лободзінський О.В., 
керівники 

структурних 
підрозділів 

Подано 
декларації 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 



 
1 2 3 4 5 6 7 

 

3 

8.   Провести перевірку  фактів 
своєчасності подання 
декларацій суб’єктами 
декларування з числа 
постійного та перемінного 
особового складу 

До 16 квітня 
2018 року 
включно 

Лободзінський О.В., 
керівники 

структурних 
підрозділів 

Подано до 
УЗКПЛ МВС 
України 
інформацію 
про результати 
перевірки 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

9.   Забезпечити повідомлення в 
установленому порядку 
Національного агентства з 
питань запобігання корупції 
про неподання чи 
несвоєчасне подання (у разі 
виявлення такого факту) 
декларацій  суб’єктами 
декларування академії 

Упродовж 
трьох робочих 

днів з дня 
виявлення 

такого факту 

Лободзінський О.В., 
керівники 

структурних 
підрозділів 

Ректором 
академії 
підписано  лист 
до 
Національного 
агентства з 
питань 
запобігання 
корупції з 
інформацією 
про наявні 
факти.  
Повідомлено  
про це 
Агентство за 
встановленою 
формою 
електронною 
поштою та 
поінформовано 
УЗКПЛ МВС 
України 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

10.  3. Здійснення контролю за 
проведенням закупівель з 
метою мінімізації 
корупційних ризиків 

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

Згідно з річним 
планом 

закупівель 
на 2018 рік 

Тендерний комітет, 
Решетинська Н.О. 

 

Підготовлено 
довідку за 
результатами 
перевірки 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

11.   Відповідно до вимог 
законодавства у сфері 
публічних закупівель 

Згідно з планом 
закупівель           
на 2018 рік 

Тендерний комітет, 
Решетинська Н.О. 

 

Розміщено 
інформаційне 
повідомлення 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
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здійснення оприлюднення  
звітів про укладені  договори  
академією 

на веб-порталі 
академії 
 

державному 
бюджеті 

12.   Здійснення організаційних 
заходів використання 
системи електронних 
закупівель ProZorro при 
проведенні процедури 
закупівель в академії     

Протягом року, 
під час 

проведення 
закупівельних 

процедур 

Тендерний комітет, 
Решетинська Н.О. 

 

Публікації в  
системі 
електронних 
закупівель  
системи 
ProZorro 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

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

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

Постійно Буренко О.В., 
Зеленко Л.І., 

Уповноважений 

Розглянуто 
звернення у 
встановленому 
порядку 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

14.   Забезпечити у встановленому 
законом порядку реагування 
на повідомлення працівників 
академії про спроби громадян 
або представників 
юридичних осіб схилити їх 
до порушення вимог 
антикорупційного 
законодавства та про факти 
порушення іншими 
працівниками цих вимог 

Постійно Керівники 
структурних 
підрозділів, 

Уповноважений, 
Лободзінський О.В. 

Розглянуто 
звернення у 
встановленому 
порядку 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

15.   В установленому порядку 
організовувати проведення 
службових розслідувань за 
кожним фактом скоєння 
працівниками академії 
корупційного або 
пов’язаного з корупцією 
правопорушення 

Постійно Лободзінський О.В., 
Уповноважений, 

керівники 
структурних 
підрозділів 

Проведено 
службове 
розслідування 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

16.   Забезпечувати всебічний 
розгляд звернень громадян та 
оперативне вирішення 

Постійно Керівники 
структурних 
підрозділів, 

Розглянуто 
звернення у 
встановленому 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
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порушених у них питань Бойко Л.В., 
Лободзінський О.В. 

порядку державному 
бюджеті 

17.   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 академії. 
Організація перевірок таких 
фактів 

У разі появи 
повідомлення 

Зеленко Л.І, 
Уповноважений, 

Лободзінський О.В., 
керівники 

структурних 
підрозділів 

Підготовлено 
довідку за 
результатами 
перевірки 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

18.  5. Проведення 
інформаційних 
заходів на антикорупційну 
тематику 

Забезпечити розміщення на 
офіційному веб-порталі 
НАВС у рубриці 
«Запобігання корупції» 
актуальної інформації щодо 
проведених інформаційних 
заходів на антикорупційну 
тематику в НАВС 

Не пізніше 
наступного дня 

після події 
(заходу) 

Керівники 
структурних 
підрозділів, 

Буренко О.В., 
Уповноважений, 

Зеленко Л.І 

Розміщено 
актуальну 
інформацію у 
відповідній 
рубриці 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

19.   Організувати проведення 
науково-практичних 
конференцій, семінарів, 
засідань «круглих столів» з 
обговорення проблемних 
питань протидії корупції з 
залученням громадських 
організацій 

Щоквартально Титко А.В., 
Власенко В.П., 

Саковський А.А., 
Андреєв Д.В., 
Удалова Л.Д., 
Мотиль І.І., 

Терещенко Ю.В., 
Дрозд О.Ю., 

Константінов С.Ф., 
Кузьменко О.В., 
Левченко Ю.О., 

Никифорчук Д.Й., 
Рожнова В.В., 
Савченко А.В., 
Доценко О.С., 
Фещук В.В., 

Проведено 
захід 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

20.   Забезпечити надання 
пропозицій до плану 
науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських 

До 10 грудня 
2018 року 

Титко А.В., 
керівники 

структурних 
підрозділів 

Пропозиції 
надано 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
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робіт НАВС щодо підготовки 
відповідних оглядових та 
аналітичних матеріалів з 
питань антикорупційної 
діяльності 

бюджеті 

21.   Забезпечити проведення 
юридичними клініками 
правопросвітницьких занять 
та інших заходів, 
спрямованих на підвищення 
рівня правової свідомості 
населення, зокрема в частині 
обізнаності громадян щодо 
своїх прав і свобод, 
механізму їх реалізації, 
правових способів захисту та 
на антикорупційну тематику 

Щоквартально Власенко В.П., 

Саковський А.А., 

Андреєв Д.В.,  

Терещенко Ю.В., 

Титко А.В. 

Проведено 
захід 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

22.   Забезпечити надання до 
відділу кадрового 
забезпечення (відповідальний 
за узагальнення Букреєв В.О., 
каб. 440, вн. тел. 14-09) в 
електронному та паперовому 
вигляді текстів, 
опублікованих наукових 
статей та тез з 
антикорупційної тематики 
для подальшого розміщення 
в рубриці «Запобігання 
корупції» веб-порталу НАВС 

До 
25 червня, 
25 вересня, 
25 грудня 
2018 року 

Власенко В.П., 
Саковський А.А., 

Андреєв Д.В., 
Удалова Л.Д., 
Мотиль І.І., 

Терещенко Ю.В., 
Дрозд О.Ю., 

Константінов С.Ф., 
Кузьменко О.В., 
Левченко Ю.О., 

Никифорчук Д.Й., 
Рожнова В.В., 
Савченко А.В., 
Доценко О.С., 
Фещук В.В.  
Титко А.В., 

Лободзінський О.В. 

Розміщено 
тексти 
наукових 
статей та тез у 
відповідній 
рубриці 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

23.  5. Запровадження 
системного навчання 
працівників академії з 
питань, пов’язаних із 
запобіганням корупції 

Забезпечити вивчення в 
системі службової підготовки 
Закону України “Про 
запобігання корупції”, інших 
актів антикорупційного 
законодавства. Особливу 

До 01 грудня 

2018 року 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

Лободзінський О.В.,  

Забезпечено 

вивчення норм 

законодавства 

та складено 

заліки 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 
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увагу приділяти питанням 
запобігання корупційним 
проявам, відповідальності за 
недотримання вимог 
антикорупційного 
законодавства, а також 
запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів.  

24.   В установленому порядку 

організувати та провести 

підвищення кваліфікації 

(спеціалізації) для 

працівників академії з питань 

запобігання  корупції   

Березень – 

грудень  

2018 року 

Удалова Л.Д., 
Корж-Ікаєва Т.Г., 

Константінов С.Ф., 
Кузьменко О.В., 
Левченко Ю.О., 

Никифорчук Д.Й., 
Рожнова В.В., 
Савченко А.В., 
Доценко О.С. 

Охоплено 

навчанням 

згідно з 

затвердженим 

графіком 

У межах 

видатків, 

передбачених у 

державному 

бюджеті 

25.   Забезпечити проведення 
додаткового заняття з питань 
запобігання виникнення умов 
для корупційних 
правопорушень в освітньому 
процесі академії в рамках 
постійно діючого науково-
методичного семінару НАВС 

Жовтень 
2018 року 

Корж-Ікаєва Т.Г. Заняття 
проведено 

У межах 
видатків, 
передбачених у 
державному 
бюджеті 

 

 
 

 

 

 

Проректор  

полковник поліції      о/п згідно з оригіналом          С.С. Чернявський 
 

 


