
Звіт 

про результати виконання завдань і заходів щодо запобігання та протидії корупції в Національній академії 

внутрішніх справ за 9 місяців 2021 року (Додаток 2 до Антикорупційної програми НАВС на 2020–2022 роки)  

 

№ 

з/

п 

Найменува

ння 

завдання 

Зміст заходу Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікувальний 

результат) 

Стан виконання 

1.  1. Нормати

вно-

правове 

регулюван

ня 

відносин 

запобіганн

я та 

протидії 

корупції 

Затвердити Порядок про 

розгляд у Національній 

академії внутрішніх 

справ академії 

повідомлень про 

корупцію 

Березень 

2020 року 

Стрільців О.М., 

Кононенко Н.О., 

Сухомлин Д.О. 

 

Видання наказу 

НАВС, яким 

затверджується 

положення про 

розгляд в 

Національній 

академії 

внутрішніх 

справ 

повідомлень 

про вчинення 

корупційних 

діянь 

Виконано у 2020 році. Порядок  

організації в НАВС роботи з 

повідомленнями про корупцію 

затверджено наказом НАВС від 

07.07.2020 № 571, в який було 

внесено наказом НАВС від 

24.02.2021 № 212 відповідні 

зміни та доповнення 

2.   Участь у проведенні 

антикорупційної 

експертизи проектів 

нормативно-правових 

актів та організаційно-

розпорядчих документів, 

які готуються апаратом 

МВС, з метою виявлення 

в них норм та положень, 

що сприяють або 

У разі 

надходження 

з МВС або 

інших 

органів 

 

Никифорчук 

Д.Й., 

профільні 

кафедри та 

наукові 

лабораторії, 

Дубівка І.В., 

Сухомлин Д.О., 

Стрільців О.М., 

 

Підготовка 

висновку за 

результатами 

антикорупційно

ї експертизи 

 

Виконується на постійній 

основі. Здійснено опрацювання 

проектів нормативно-правових 

актів та організаційно-

розпорядчих документів МВС, а 

також проектів законодавчих 

актів, щодо виявлення в них 

норм та положень, що сприяють 

або можуть сприяти вчиненню 

корупційних правопорушень 
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можуть сприяти 

вчиненню корупційних 

правопорушень або 

правопорушень, 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, та 

надання рекомендації 

стосовно їх усунення. 

або правопорушень пов’язаних з 

корупцією, зокрема: 

– Про внесення змін до 

Податкового кодексу України 

щодо стимулювання детінізації 

доходів та підвищення 

податкової культури громадян 

шляхом запровадження 

добровільного декларування 

фізичними особами належних 

активів та оплати одноразового 

збору до бюджету; 

– Про внесення змін до ст. 29 

Бюджетного кодексу України у 

зв’язку із внесенням змін до 

Податкового кодексу України 

щодо стимулювання детінізації 

доходів та підвищення 

податкової культури громадян 

шляхом запровадження 

добровільного декларування 

фізичними особами належних їм 

активів та сплати одноразового 

збору до бюджету; 

– Про внесення змін до 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення, 

Кримінального кодексу України 

та Кримінального 

процесуального кодексу 
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України у зв’язку із внесенням 

змін до Податкового кодексу 

України щодо стимулювання 

детінізації доходів та 

підвищення податкової 

культури громадян шляхом 

запровадження добровільного 

декларування фізичними 

особами належних їм активів та 

сплати одноразового збору до 

бюджету; 

– Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів 

України щодо сприяння доступу 

до безоплатної правової 

допомоги та підвищення якості 

її надання; 

– Про внесення змін до 

частини 5 статті 45 Закону 

України «Про запобігання 

корупції» щодо усунення 

невизначеності обов’язків 

членів органів адвокатського 

самоврядування стосовно 

заповнення та подання 

декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. 

За результатами проведеної 

роботи підготовлено відповідні 

пропозиції з рекомендаціями та 
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зауваженнями ініціаторам 

звернення. 

3.  2. 

Запобіганн

я корупції 

під час 

навчання 

та заходи з 

поширення 

інформації 

щодо 

програм 

антикоруп

ційного 

спрямуван

ня 

Проведення в академії 

підвищення кваліфікації 

(спеціалізації) з питань 

запобігання корупції для 

різних категорій 

працівників закладів, 

установ, підприємств, 

організацій (суб’єктів, на 

які поширюється дія 

Закону України «Про 

запобігання корупції»), а 

також територіальних 

органів МВС, закладів, 

установ і підприємств, 

що належать до сфери 

управління МВС , а 

також працівників 

Національної гвардії 

України, центральних 

органів виконавчої 

влади, діяльність яких 

координується та 

спрямовується 

Кабінетом Міністрів 

України через Міністра 

внутрішніх справ 

Відповідно 

до плану-

рознарядки 

МВС 

Удалова Л.Д., 

профільні 

кафедри 

Охоплено 

навчанням 

згідно з 

державним 

замовленням 

Виконується на постійній 

основі. Відповідно до 

тематичного плану загальної 

короткострокової програми 

підвищення кваліфікації 

«Актуальні проблеми реалізації 

законодавства у сфері 

запобігання корупції на 

публічній службі», яка 

затверджена рішенням вченої 

ради НАВС від 29.09.2020  

(Протокол № 20) та погоджена з 

Національним агентством 

України з питань державної 

служби 04.11.2020, проведено 

навчання у формі дистанційного 

тестування 40 слухачів.  

Крім того, відповідно до 

клопотання керівництва 

Верховного Суду України у 

період часу з 22.03.2021 до 

24.03.2021, з 19.04.2021 до 

30.04.2021 та з 13.09 до 

22.09.2021 на договірних 

засадах проведено 

довгострокове (12 днів – 70 

годин) та короткострокове (2 

дні – 28 годин) підвищення 
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кваліфікації (онлайн (режим 

відеоконференції) та 

дистанційно (електронна пошта 

розділу «Дистанційні курси» 

вебпорталу НАВС) з питань 

запобігання і протидії корупції 

за загальною програмою 

«Актуальні проблеми реалізації 

законодавства у сфері 

запобігання корупції на 

публічній службі» працівників 

секретаріату Касаційного 

адміністративного суду у складі 

Верховного Суду України – 

державних службовців  

категорій «Б» і «В». 

4.   Вивчення в системі 

первинної професійної 

підготовки академії 

основних положень 

антикорупційного 

законодавства, а також 

правил етичної 

поведінки 

Відповідно 

до 

навчальних 

програм 

Хуторянський 

О.В., 

профільні 

кафедри 

Охоплено 

навчанням 

згідно з 

державним 

замовленням 

Виконується на постійній 

основі. В системі первинної 

професійної підготовки НАВС 

під час вивчення навчальних 

дисциплін «Антикорупційне 

законодавство», «Професійна 

етика. Ефективна комунікація», 

«Толерантність та 

недискримінації в роботі 

поліцейського», «Особливості 

спілкування з різними 

категоріями осіб» 

розглядаються основні 

положення антикорупційного 
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законодавства, а також правилах 

етичної поведінки поліцейських 

5.   Вивчення в системі 

службової підготовки 

структурних підрозділів 

академії 

антикорупційного 

законодавства, у т.ч. із 

залученням фахівців 

структурних підрозділів 

МВС 

Протягом 

навчального 

року 

Сіваков П.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

Стрільців О.М. 

 

Додаткове 

інформування, 

обізнаність у 

чинному 

антикорупційно

му 

законодавстві 

Виконується на постійній 

основі. В НАВС новели 

антикорупційного 

законодавства доводяться до 

особового складу НАВС в 

системі службової підготовки, а 

також  через засоби внутрішньої 

розсилки. 

6.   Вивчення в системі 

підвищення кваліфікації 

(спеціалізації) всіх 

категорій основних 

положень 

антикорупційного 

законодавства, а також 

правил етичної 

поведінки 

Відповідно 

до 

навчальних 

програм 

Удалова Л.Д., 

профільні 

кафедри 

Охоплено 

навчанням 

згідно із 

замовленням 

МВС 

Виконується на постійній 

основі. Професійними 

програмами всіх видів 

спеціалізації та підвищення 

кваліфікації поліцейських та 

інших категорій слухачів, які 

проходять навчання в НАВС, 

обов’язково передбачено 

вивчення низки тем з питань 

антикорупційного 

законодавства (від 2 до 6 годин 

в залежності від категорій 

слухачів), зокрема щодо стану 

корупційної злочинності в 

державі; застосування 

антикорупційного 

законодавства; організації та 

проведення заходів у сфері 

запобігання корупції в 

юридичних особах публічного 
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права; правового статусу та 

діяльності уповноваженої особи 

з питань запобігання корупції у 

здійсненні превентивних 

антикорупційних заходів; 

створення умов для повідомлень 

про факти порушення вимог 

антикорупційного 

законодавства та налагодження 

ефективної роботи з 

викривачами; запобігання і 

врегулювання конфлікту 

інтересів, особливості 

заповнення декларацій тощо. 

7.   Привести матеріали 

навчально-методичного 

забезпечення (навчальні, 

робочі, професійні 

програми тощо) у 

відповідність до діючих 

змін і доповнень в 

антикорупційному 

законодавстві 

За потреби, 

протягом 

навчального 

року 

Керівники 

кафедр, 

Дубівка І.В., 

Удалова Л.Д. 

 

Навчальні, 

робочі, 

професійні 

програми та 

інші матеріали 

 

Виконується на постійній 

основі. Оновлено понад 100 

навчальних і робочих програм 

до навчальних дисциплін, у які 

внесено зміни та доповнення з 

урахуванням новел 

антикорупційного 

законодавства. 

8.   Надавати практичну і 

методичну допомогу в 

роботі Національної 

поліції та іншим 

правоохоронним 

органам з метою набуття 

їх працівниками навичок 

в частині використання 

Протягом 

навчального 

року 

Корнейко О.В. 

 

Проведення 

заняття 

Виконується на постійній 

основі. Викладачами кафедри 

впродовж січня-червня 2021 

року на курсах підвищення 

кваліфікації НАВС проводились 

відповідні заняття для 

підрозділів боротьби з 

наркозлочинністю, кіберполіції, 
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сучасних пошукових 

систем та реєстрів для 

запобігання та протидії 

корупції 

кримінального аналізу щодо 

сучасних технологій здійснення 

інформаційно-пошукової та 

аналітичної роботи. 

Крім того, старший викладач 

кафедри Школьніков В.І. провів 

ряд онлайн тренінгів з 

практичними працівниками 

Національної поліції стосовно 

застосування технологій 

кримінального аналізу для 

попередження та розслідування 

правопорушень, в тому числі в 

сфері корупції, зокрема, з липня 

2020 по квітень 2021 року на 

тему «Використання 

аналітичних програмних 

продуктів у кримінальному 

аналізі (Microsoft Excel, IBM i2 

Analyst’s Notebook, Power BI, 

ArcGIS)» для працівників 

аналітичних підрозділів НП 

України. 

9.   Запровадження 

електронного 

документообігу в НАВС 

ІІ півріччя 

2022 

Кононенко Н.О., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Запроваджено 

електронний 

документообіг в 

НАВС 

Впроваджується відповідно до 

вимог МВС. 

10.   Під час навчання 

здобувачів вищої освіти 

надавати можливості 

роботи з відповідними 

Протягом 

навчального 

року 

Корнейко О.В., 

Дубівка І.В. 

 

Вміння 

працювати з 

реєстрами 

Виконується на постійній 

основі. Викладачами кафедри 

інформаційних технологій та 

кібербезпеки ННІ №1 під час 
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реєстрами з метою 

виявлення та 

запобігання 

антикорупційних 

проявів під час 

навчання, також навчати 

їх виявленню 

антикорупційних 

правопорушень 

проведення занять з навчальних 

дисциплін ««Інформаційне 

забезпечення професійної 

діяльності» (всі групи студентів 

та курсантів 2 та 3 курсу НАВС 

спеціальності «Право» та 

«Правоохоронна діяльність»), 

«Інформаційні технології в 

управлінській діяльності» (всі 

групи магістрів спеціальності 

«Публічне управління та 

адміністрування»), 

«Інформаційно-пошукові 

системі та бази даних» 

(магістри спеціальності 

«Правоохоронна діяльність») 

тощо, а також при проведенні 

занять зі здобувачами за 

профільними дисциплінами 

здійснюється навчання 

поводженню з відповідними 

державними та відомчими 

реєстрами, інформаційно-

аналітичними системами, у т.ч. 

з метою виявлення та 

запобігання антикорупційних 

проявів. 

11.   Проводити обов’язкові 

інструктажі (заняття) з 

науково-педагогічним 

складом академії та 

За окремим 

графіком 

Стрільців О.М., 

Дубівка І.В., 

керівники 

навчальних 

Проведений 

інструктаж 

(заняття) з 

науково-

Виконується на постійній 

основі. З науково-педагогічним 

складом академії та іншими 

особами, які залучаються до 
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іншими особами, які 

залучаються до 

освітнього процесу, 

щодо основних 

положень 

антикорупційного 

законодавства, а також 

заборони отримання 

ними подарунків під час 

виконання навчального 

навантаження 

підрозділів педагогічним 

складом 

освітнього процесу, 

уповноважений  

антикорупційної діяльності 

проводить періодичні  

інструктажі щодо основних 

положень антикорупційного 

законодавства, а також заборони 

отримання ними подарунків під 

час виконання навчального 

навантаження, що знайшло своє 

відображання у відповідних 

протоколах. 

12.   Проведення 

інструктажів (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 із 

вступниками та їх 

близькими особами 

Постійно, 

під час 

вступної 

кампанії 

Павленко С.О., 

Стрільців О.М. 

 

Підписано 

відомість за 

результатами 

співбесіди із 

зазначеного 

кола питань 

Виконано. З членами 

приймальної комісії головою 

приймальної комісії та 

уповноваженим з 

антикорупційної діяльності 

проведено інструктажі 

(співбесіди) 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 із вступниками та їх 

близькими особами. 

13.   Проведення До початку Стрільців О.М., Ознайомлено Виконується на постійній 
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обов’язкового 

інструктажу із членами 

екзаменаційних комісій 

щодо дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства, 

забезпечення 

об’єктивного та 

прозорого оцінювання 

результатів навчання 

екзаменів голова 

екзаменаційної 

комісії 

під підпис 

працівника 

основі. Із членами 

екзаменаційних комісій 

уповноваженим з 

антикорупційної діяльності 

проводяться інструктажі щодо 

дотримання вимог 

антикорупційного 

законодавства, забезпечення 

об’єктивного та прозорого 

оцінювання результатів 

навчання, що знайшло своє 

відображання у відповідних 

протоколах.  

14.   Своєчасно висвітлювати 

на офіційному 

вебпорталі НАВС 

інформацію щодо 

роботи Приймальної 

комісії 

На період 

проведення 

вступної 

кампанії 

Павленко С.О., 

Миронець Ю.А. 

 

Розміщено 

відповідну 

інформацію на 

офіційному 

веб-порталі 

академії 

Виконується на постійній 

основі. На веб-порталі НАВС 

створено сторінку «Приймальна 

комісія Національної академії 

внутрішніх справ» 

(https://vstup.naiau.kiev.ua/) на 

якій висвітлюється всі питання, 

які стосуються роботи 

Приймальної комісії академії. 

15.   Забезпечити 

інформаційне наповнення 

веб-сайту відділу 

організації та координації 

освітнього процесу, 

зокрема інформацією 

щодо роботи 

екзаменаційних комісій 

НАВС (розкладів 

Згідно з 

графіками 

організації 

освітнього 

процесу 

Дубівка І.В. Розміщено 

відповідну 

інформацію на 

вебсайті відділу 

організації та 

координації 

освітнього 

процесу 

Виконується на постійній 

основі. Веб-сайт навчально-

методичного відділу на 

постійній основі поповнюється 

інформацією про роботу 

екзаменаційних комісій НАВС 

(розкладів роботи 

екзаменаційних комісій, розклад 

консультацій, питання для 
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екзаменів і переліків 

питань для проведення 

атестації здобувачів 

вищої освіти), а також 

веб-сайту інституту 

підготовки керівних 

кадрів та підвищення 

кваліфікації – 

орієнтовними переліками 

питань для контрольних 

заходів 

підготовки до атестації, відео 

лекції для підготовки до 

атестації здобувачів вищої 

освіти) https://okop.naiau.kiev.ua/ 

Веб-сайту інституту підготовки 

керівних кадрів та підвищення 

кваліфікації 

(https://ipo.naiau.kiev.ua/) 

поповнюється на постійній 

основі професійними 

програмами підвищення 

кваліфікації та 

короткострокових семінарів, які 

містять в собі орієнтовний 

перелік питань для контрольних 

заходів. 

16.  3. Удоскон

алення 

системи 

кадрового 

забезпечен

ня, 

запобіганн

я та 

врегулюва

ння 

конфлікту 

інтересів  

Проведення 

обов’язкового 

інструктажу 

новопризначених 

працівників щодо 

основних положень 

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, заборон), 

правил етичної 

поведінки, а також 

подання такими особами 

відомостей про наявні у 

них корпоративні права 

та працюючих в МВС та 

Протягом 

двох 

робочих 

днів після 

призначенн

я на посаду 

Стрільців О.М., 

Сіваков П.М. 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника, 

долучено до 

його особової 

справи довідку 

Виконується на постійній 

основі. З всіма 

новопризначеними 

працівниками НАВС 

уповноважений з 

антикорупційної діяльності 

проводить обов’язкові 

інструктажі щодо основних 

положень антикорупційного 

законодавства (обмежень, 

заборон), правил етичної 

поведінки, а також подання 

такими особами відомостей про 

наявні у них корпоративні права 

та працюючих в МВС та 
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академії близьких осіб академії близьких осіб. Дані 

фіксуються у відповідному 

журналі обліку інструктажів. 

17.   Повідомлення УЗКПЛ 

про 

призначення/звільнення 

уповноваженого з 

антикорупційної 

діяльності НАВС  

Протягом 

трьох 

 робочих днів 

після 

призначення 

/звільнення 

Сіваков П.М. Своєчасне 

направлення до 

УЗКПЛ 

відповідної 

інформації  

Знаходиться на постійному 

контролі. У разі необхідності 

відповідна інформація буде 

направлена своєчасно до УЗК 

МВС України. 

18.   Участь уповноваженого 

з антикорупційної 

діяльності НАВС у 

тестуванні 

уповноважених осіб з 

питань запобігання та 

виявлення корупції  

закладів, установ та 

підприємств, що 

належать до сфери 

управління МВС, на 

предмет виявлення рівня 

знань антикорупційного 

законодавства та 

організації роботи із 

запобігання корупції 

За 

запрошення

м УЗКПЛ 

II півріччя 

2020, 

I півріччя 

2021 та 

2022 

Стрільців О.М. Взято участь у 

тестуванні 

Виконано. На виконання 

резолюції Міністра внутрішніх 

справ України за доповідною 

запискою УЗК МВС України від 

18.06.2021 № 25916/18 

організорвано тестування 

уповноважених осіб з питань 

запобігання корупції закладів, 

установ і підприємств, що 

належать до сфери управління 

МВС, яке відбулося в період 

23–24 червня 2021 року з 

використанням ресурсу 

вебпорталу академії (вих. 

№ 46/01/623м від 25.06.2021). 

19.   Проведення 

обов’язкового 

інструктажу з 

новоприбулими 

слухачами усіх категорій 

Протягом 

доби після 

прибуття 

на 

навчання 

Удалова Л.Д. Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Виконується на постійній 

основі. З кожною категорією 

слухачів курсів підвищення 

кваліфікації та спеціалізації, на 

яких поширюється дія Закону 
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Інституту підготовки 

керівних кадрів та 

підвищення кваліфікації 

щодо основних 

положень 

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, заборон), 

правил етичної 

поведінки 

України «Про запобігання 

корупції», проведено 

інструктажі щодо дотримання 

основних положень 

антикорупційного 

законодавства, Правил етичної 

поведінки поліцейських, що 

відображено у відповідних 

відомостях реєстрації 

інструктажів Інституту 

підготовки керівних кадрів та 

підвищення кваліфікації НАВС. 

20.   Проведення 

обов’язкового 

інструктажу з 

новоприбулими 

слухачами магістратури, 

ад’юнктури та 

докторантури щодо 

основних положень 

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, заборон), 

правил етичної 

поведінки, а також 

подання такими особами 

відомостей про наявні у 

них корпоративні права 

та працюючих в академії 

близьких осіб 

Протягом 

тижня 

після 

призначенн

я на посаду 

Стрільців О.М., 

керівники 

навчальних 

підрозділів 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Виконується на постійній 

основі. Проведено інструктажі з 

новоприбулими слухачами 

магістратури, ад’юнктури та 

докторантури щодо основних 

положень антикорупційного 

законодавства (обмежень, 

заборон), правил етичної 

поведінки, а також подання 

такими особами відомостей про 

наявні у них корпоративні права 

та працюючих в академії 

близьких осіб 

21.   Проведення Під час Стрільців О.М., Ознайомлено Постійно перебуває на 
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обов’язкового 

інструктажу з членами 

тимчасово створених в 

академії органів 

(приймальні, 

дисциплінарні та інші 

види комісій) щодо 

недопущення, 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів під час 

винесення рішень 

засідання 

тимчасово 

створених 

органів 

Сіваков П.М. 

 

під підпис 

працівників 

контролі. У разі створення в 

академії органів (приймальні, 

дисциплінарні та інші види 

комісій) буде ознайомлено їх 

членів з вимогами щодо 

недопущення, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів під час винесення 

рішень такими комісіями 

22.   Забезпечити подання 

курсантами, студентами 

стаціонарної форми 

навчання відомостей 

щодо працюючих у 

НАВС близьких їм осіб  

Протягом 

10 робочих 

днів після 

зарахуванн

я 

керівники 

навчальних 

підрозділів, 

Стрільців О.М. 

 

Отримання 

відомостей про 

конфлікт 

інтересів 

Виконується на постійній 

основі. Відповідно до 

доручення НАВС від 08.09.2021 

№ 408 організовано збір 

інформації про близьких осіб, 

які працюють в академії. 

23.   Здійснення моніторингу 

серед працівників 

академії з метою 

встановлення близьких 

до них осіб, що 

працюють та навчаються 

в академії, проходять 

службу (працюють) в 

органах і формуваннях, 

підпорядкованих МВС 

Не менше  

2-х разів на 

рік 

Стрільців О.М., 

Сіваков П.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Складання 

(оновлення) 

списків 

працівників 

академії, які 

мають 

близьких осіб, 

які працюють 

або навчаються 

в академії, 

проходять 

службу 

(працюють) в 

Виконується на постійній 

основі. На виконання доручення 

МВС України від 22.04.2021 

№ 58/18 здійснено узагальнення 

та направлено в УЗК МВС 

України інформацію про 

працівників НАВС, близькі 

особи яких працюють 

(проходять службу) в апараті 

МВС, Головному сервісному 

центрі МВС, закладах, 

установах та на підприємствах, 

що належать до сфери 
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органах та 

формуваннях, 

підпорядковани

х МВС  

управління МВС, у 

Національній гвардії України та 

центральних органах виконавчої 

влади, діяльність яких 

спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України 

через Міністра внутрішніх 

справ. (вих. № 46/01/453м від 

20.05.2021). 

Відповідно до доручення НАВС 

від 08.09.2021 № 408 

організовано збір інформації 

про близьких осіб, які 

працюють та навчаються в 

академії. 

24.   Забезпечити 

врегулювання конфлікту 

інтересів у працівників 

та здобувачів вищої 

освіти академії  

У терміни 

визначені 

законодавс

твом 

Стрільців О.М., 

Сіваков П.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Наказ про 

врегулювання 

конфлікту 

інтересів 

Постійно перебуває на 

контролі. З метою 

врегулювання конфлікту 

інтересів було видано 6 наказів 

НАВС: від 22.02.2021 № 193, 

від 16.03.2021 № 284, від 

08.04.2021 № 388, від 08.04.2021 

№ 387, від 30.04.2021 № 470, від 

17.06.2021 № 651. 

25.   З метою запобігання та 

врегулювання реального 

конфлікту інтересів 

забезпечити розподіл 

науково-педагогічного 

складу під час 

освітнього процесу  

Протягом 2 

днів з дня 

виявлення 

факту 

Дубівка І.В., 

керівники 

зацікавлених 

кафедр 

Внесення змін 

у розклад 

занять 

Постійно перебуває на 

контролі. За результатами 

рішення ректорату від 

12.11.2020 (протокол 71-1 р/р) 

організовано розподіл науково-

педагогічного складу під час 

освітнього процесу з метою 
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усунення конфлікту інтересів 

між науково-педагогічним 

складу академії та їх близькими 

родичами, які навчаються в 

НАВС. 

26.   Внесення 

антикорупційних 

застережень до типового 

трудового договору  

Квітень 

2020 

Сухомлин Д.О., 

Стрільців О.М. 

Внесення змін 

до договорів 

контрагентів 

Виконано у 2020 році. До 

типового трудового договору 

внесено відповідні 

антикорупційні застереження.  

27.  4. Забезпеч

ення 

виконання 

вимог 

антикоруп

ційного 

законодавс

тва в 

частині 

фінансовог

о 

контролю 

Організувати 

проведення навчання 

суб’єктів декларування 

академії щодо 

заповнення декларації 

особою, уповноваженою 

на виконання функцій 

держави або 

самоврядування 

Січень-

березень 

щороку 

Стрільців О.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Проведено 

навчання 

Виконано. 16.02.2021 в НАВС 

відбулися навчання із 

залученням фахівців УЗК МВС 

щодо особливостей заповнення 

декларацій за 2020 рік 

постійним і перемінним 

особовим складом академії. 

Взяли участь у заході понад 200 

осіб з числа працівників та 

здобувачів вищої освіти НАВС. 

28.   Організувати 

проведення інструктажу 

серед, випускних курсів 

курсантів, магістрів, 

ад’юнктів про порядок 

заповнення декларації 

особи, уповноваженої на 

виконання функцій 

держави або 

За три 

місяці до 

призначенн

я на посади 

Стрільців О.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Проведено 

навчання 

(інструктаж) 

Виконується на постійній 

основі. 27.01.2020 проведено 

навчання для 23 магістрів ННІ 

№1 щодо порядку заповнення 

декларацій. 

12.04.2021 та 18.06.2021 в 

НАВС відбулися заняття з 

питань заповнення декларацій 

за 2020 рік для курсантів 2, 3 та 
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самоврядування 4 курсів ННІ № 3, зокрема із 

залученням фахівців УЗК МВС 

України. 

29.   Організація подання 

декларацій про майно, 

доходи, витрати і 

зобов’язань фінансового 

характеру суб’єктами 

декларування з числа 

працівників та 

здобувачів вищої освіти 

академії за рік 

Щорічно,  

до 30 

березня 

звітного 

періоду 

Стрільців О.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Дотримання 

положень 

Закону України 

«Про 

запобігання 

корупції» щодо 

щорічного 

подання 

декларацій  

Виконано. Підготовлено наказ 

НАВС від 16.01.2021 № 43 

«Про заходи щодо належного 

виконання вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції» в частині організації 

подання декларації за 2020 рік 

працівниками та здобувачами 

освіти НАВС.  

30.   Повідомлення особам, 

які звільняються з НАВС 

та є суб’єктами 

декларування, про 

необхідність заповнення 

декларацій на момент 

звільнення та на 

наступний рік після 

звільнення. 

На момент 

звільнення 

Стрільців О.М., 

Сіваков П.М. 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Виконується на постійній 

основі. Зі всіма особами, які 

звільняються з НАВС, під 

підпис доводяться вимоги щодо 

необхідності заповнення 

декларацій на момент 

звільнення та на наступний рік 

після звільнення.  

31.   Проведення перевірки 

фактів своєчасності 

подання декларацій 

суб’єктами 

декларування з числа 

працівників та 

здобувачів вищої освіти 

академії 

Щорічно, 

до 5 квітня 

звітного 

періоду 

Стрільців О.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Подано до 

МВС 

інформацію 

про результати 

перевірки. 

Виявлення 

фактів 

неподання (не 

своєчасного 

Виконано. До УЗК МВС 

направлено інформацію про 

факти подання/неподання 

суб’єктами декларування НАВС 

декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, 

за 2020 рік (вих. № 46/01/335 м 

від 09.04.2021). 
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подання) 

особами 

декларацій 

після 

звільнення 

32.   Вчасне повідомлення 

Національного агентства  

з питань запобігання 

корупції про неподання 

чи несвоєчасне подання 

(у разі виявлення такого 

факту) декларацій 

суб’єктами 

декларування з числа 

працівників та 

здобувачів вищої освіти 

академії 

Упродовж 

трьох 

робочих 

днів з дня 

виявлення 

такого 

факту 

Стрільців О.М. Звернення до 

НАЗК з 

інформацією 

про наявні 

факти 

Виконано. До НАЗК направлено 

інформацію про не своєчасне 

подання декларації (після 

звільнення) колишнім фахівцем 

юридичного ліцею імені 

Ярослава Кондратьєва 

Національної академії 

внутрішніх справ Лонським 

М.С. (вих № 46/21/2441 від 

09.04.2021 та № 46/21/2442 від 

09.04.2021). Також 

поінформовано УЗК МВС з 

даного питання (вих. 

№ 46/01/335 м від 09.04.2021). 

33.  5. 

Запобіганн

я корупції 

в сфері 

фінансово-

економічно

ї діяльності 

Забезпечення 

оприлюднення 

інформації про 

використання 

бюджетних коштів 

згідно із Законом 

України «Про 

відкритість 

використання 

бюджетних коштів» в 

частині реалізації 

концепції «прозорого 

Постійно Гуцалюк С.А. Оприлюднення 

на веб-порталі 

Edata 

відповідної 

інформації про 

використання 

бюджетних 

коштів 

Виконується на постійній 

основі. На веб-порталі Edata 

оприлюднюється інформація 

про використання бюджетних 

коштів НАВС згідно із Законом 

України «Про відкритість 

використання бюджетних 

коштів» в частині реалізації 

концепції «прозорого 

бюджету», на виконання листа 

МВС ДФОП «Про кошториси 

на 2021 рік» були надіслані 
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бюджету» примірники кошторису, плани 

асигнувань. Зведення 

показників спеціального фонду 

та розрахунки, які 

обґрунтовують показники 

видатків бюджету на 2021 рік за 

КПКВ 1001080 «Підготовка 

кадрів закладами вищої освіти із 

специфічними умовами 

навчання» та КПКВ 1001170 

«Наукове та інформаційно-

аналітичне забезпечення заходів 

по боротьбі з організованою 

злочинністю» (лист від 

19.02.2021 № 46/01/150 м). 

34.   Оприлюднення 

проміжної та річної 

фінансової звітності 

НАВС 

До 15 

числа 

кожного 

наступного 

місяця за 

попередній 

фінансовий 

період 

Гуцалюк С.А. Оприлюднення 

на веб-порталі 

Edata 

фінансових 

звітностей 

Виконується на постійній 

основі. На веб-порталі Edata 

оприлюднюється щомісячно 

проміжна фінансова звітність 

НАВС (46/05/321м, 46/05/320м, 

46/05/319м від 07.04.2021; 

46/01/39м, 46/01/40 м, 46/01/41м 

від 15.01.2021). 

35.   У встановленому 

порядку здійснювати 

перевірки документації 

учасників процедури 

закупівель на предмет 

дотримання 

антикорупційного 

законодавства  

Згідно з 

річними 

планами 

закупівель 

на 2020-

2022 роки 

Тендерний 

комітет, 

Решетинська 

Н.О. 

 

Підготовлено 

довідку за 

результатами 

перевірки 

Постійно перебуває на 

контролі. Організовано 

здійснення перевірки 

документації всіх контрагентів, 

у яких здійснюється закупівля. 

Відповідно до ЗУ «Про 

бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» 
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затверджено Положення про 

облікову політику наказом 

НАВС від 01.03.2021 № 239 

«Про затвердження Положення 

про облікову політику в 

НАВС». 

36.   Внести антикорупційні 

застереження у договори 

з діловими партнерами 

академії 

Постійно Сухомлин Д.О., 

Решетинська 

Н.О., 

Стрільців О.М. 

Внесення змін 

до договорів 

контрагентів 

Виконується на постійній 

основі. Здійснюється 

моніторинг договорів 

контрагентів на наявність у них 

антикорупційних застережень. 

37.   Здійснювати 

антикорупційні 

перевірки ділових 

партнерів (контрагентів) 

академії  

Постійно Стрільців О.М. Підготовка 

керівництва 

академії 

відповідних 

рекомендацій 

Виконується на постійній 

основі. Організовано здійснення 

антикорупційної перевірки 

контрагентів, у яких 

здійснюється закупівля товарі і 

послуг. 

38.   Оприлюднення звітів 

про укладені договори та 

звітів, які були здійснені 

через систему 

«ProZorro», про їх 

виконання в НАВС 

Постійно, 

Згідно з 

планами 

закупівель 

на 2020, 

2021, 2022 

роки 

Тендерний 

комітет,  

Решетинська 

Н.О. 

Оприлюднення 

на веб-порталі 

НАВС 

результатів х 

закупівель, які 

були здійснені 

через систему 

«ProZorro» 

Виконується на постійній 

основі. Публікації в системі 

електронних закупівель системи 

ProZorro закупівель, які 

здійснює НАВС, розміщено на 

веб-порталі академії 

39.   Здійснювати постійний 

контроль за цільовим 

використанням 

бюджетних коштів, 

зберігання майна, 

Упродовж 

року 

Запотоцький 

А.П., 

Гуцалюк С.А. 

Фінансова, 

бюджетна та 

інша 

дисципліна 

Постійно перебуває на 

контролі керівництва НАВС 

стан за фінансовою та 

бюджетною дисциплінами. 
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достовірності ведення 

бухгалтерського обліку  

40.   Оприлюднення звітів 

про укладені договори 

академією та звітів у 

сфері публічних 

закупівель 

Згідно з 

планами 

закупівель 

на 2020-

2022 роки 

Тендерний 

комітет, 

Решетинська 

Н.О. 

Розміщено 

інформаційне 

повідомлення 

на веб-порталі 

академії 

 

Виконується на постійній 

основі. Публікації в системі 

електронних закупівель системи 

ProZorro закупівель, які 

здійснює НАВС, розміщено на 

веб-порталі академії 

41.   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 року № 437-року 

У строки, 

визначені 

Планом 

Гуцалюк С.П. Виконано 

заходи 

Виконується на постійній 

основі. З метою контролю за 

обігом матеріальних цінностей 

та забезпечення належного 

бухгалтерського обліку в НАВС 

впроваджено комп’ютерну 

програму «Електронна 

інвентаризація МІА». 

 

42.   Проведення в НАВС 

аналізу залишку запасів 

матеріальних ресурсів та 

інтенсивності їх 

використання 

25 грудня 

2020,  

2021,  

2022 

Запотоцький 

А.П., 

Гуцалюк С.П., 

Гордієв О.П., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Складено звіт 

та надано 

пропозиції за 

результатами 

проведення 

заходів 

Виконується на постійній 

основі. В НАВС 

впроваджується  програмний 

продукт «Електронна 

інвентаризація МІА» на базі ІПЗ 

«МІА». з використанням 

необхідної комп’ютерно-

комунікаційної техніки для 

проведення електронної 



 23 

інвентаризації (лист від 

29.01.2021 № 46/02/79 м). 

43.   Проведення семінарів, 

навчань, консультацій, 

конференцій, брифінгів, 

засідань за круглим 

столом (у тому числі 

шляхом проведення 

селекторних нарад та 

відеоконференцій), 

реалізація пілотних 

проектів з питань 

внутрішнього контролю, 

у тому числі 

фінансового управління, 

внутрішнього аудиту та 

запобігання корупції у 

сфері фінансів та 

використання ресурсів 

Щокварталу 

протягом 

року 

 

Никифорчук Д.Й., 

Гуцалюк С.П., 

Козаченко Г.В. 

Оприлюднено 

інформацію за 

рішенням 

організаторів 

заходів 

Виконується на постійній 

основі. 17 травня 2021 року на 

базі НАВС проведено 

Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України». 

У заході взяли участь 200 осіб 

від МВС України, НПУ, ВРУ, 

ДБР, Офісу ГП, Офісу ПУ, 

НАБУ, СБУ, ДФС, Мінюсту, 

ЗВО і НДУ МВС та МОН 

України, НП України, ЗВО і 

НДУ МВС та МОН України. 

44.  6. 

Організаці

я системи 

виявлення 

та 

реагування 

на 

інформаці

ю про 

порушення 

в академії 

вимог 

Забезпечення 

функціонування в 

академії захищених 

каналів зв'язку 

(електронна сторінка на 

веб-порталі академії, 

телефонна спеціалізована 

лінія, електронна 

поштова скринька та 

інше) для повідомлень 

про порушення вимог 

антикорупційного 

Постійно Стрільців О.М., 

Миронець Ю.А., 

Шевчук О.А. 

 

Розглянуто 

звернення у 

встановленому 

порядку 

Виконується на постійній 

основі. В НАВС створено та 

забезпечено функціонування 

захищених каналів зв'язку 

(електронна сторінка на веб-

порталі академії, телефонна 

спеціалізована лінія, електронна 

поштова скринька та інше) для 

отримання повідомлень про 

порушення вимог 

антикорупційного 

законодавства в академії. 
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Закону 

України 

«Про 

запобіганн

я корупції» 

законодавства в академії На офіційному веб-порталі 

НАВС функціонує розділ 

«Повідом про корупцію», на 

поштовому сервері НАВС 

створена поштова скринька 

antikor@naiau.kiev.ua 

Офіційений веб-портал НАВС 

https://www.naiau.kiev.ua/ та 

поштовий сервер НАВС 

https://mail.naiau.kiev.ua/захище

ні SSL-сертифікатом. 

45.   Адаптація форми 

повідомлень про вчинені 

працівниками академії 

корупційних або 

пов’язані з корупцією 

правопорушення 

відповідно до вимог 

Закону України «Про 

запобігання корупції» та 

розміщення її під 

рубрикою «Повідомити 

про корупцію» на 

офіційному веб-порталі 

академії 

Квітень  

2020 

Стрільців О.М., 

Миронець Ю.А. 

 

Затверджено 

наказом по 

академії 

«форму» та 

розміщено на 

офіційному 

веб-порталі 

академії 

Виконано у 2020 році. Наказом 

НАВС від 07.07.2020 № 571 

«Про затвердження Порядку 

організації в НАВС роботи з 

повідомленнями про корупцію» 

затверджено порядок отримання 

в НАВС повідомлень про 

вчинені працівниками академії 

корупційних або пов’язані з 

корупцією правопорушення 

відповідно до вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції, а також врегульовано 

внутрішні канали отримання 

вказаних вище повідомлень.  

46.   Організація проведення 

анонімного анкетування 

здобувачів вищої освіти 

та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

Щорічно, 

виходячи з 

потреб 

 

Щодо 

Стрільців О.М., 

Жук Н.А., 

Удалова Л.Д., 

керівники 

структурних 

Проведено 

анкетування 

Постійно перебуває на 

контролі. Здійснено 

анкетування постійного (353 

особи) та перемінного (804 

особи) складу академії щодо 
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(спеціалізації) щодо 

виявлення можливих 

корупційних ризиків в 

академії 

слухачів в 

системі 

післядиплом

ної освіти – 

після 

кожного 

заліку чи 

комплексно

го 

підсумковог

о екзамену 

підрозділів 

 

оцінки корупційних ризиків в 

НАВС. За результатами заходу 

підготовлено дві доповідні 

записки на ім’я керівництва 

академії (вн. № 59 від 

21.01.2021 та вн. № 67 від 

21.01.2021). 

 

47.   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 

такої інформації 

Постійно Стрільців О.М., 

Сіваков П.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Аналіз 

повідомлень 

викривачів. 

Підготовка 

доповіді 

ректору 

академії щодо 

питань, які 

розглядалися у 

повідомленнях 

Виконується на постійній 

основі. Уповноваженим з 

антикорупційної , керівництво 

ННІ діяльності здійснюється 

моніторинг інформації, яка 

публікується в ЗМІ, мережі 

Інтернет та може свідчити про 

факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень з боку 

працівників академії. Інформації 

за звітній період про порушення 

антикорупційних вимог не 

виявлено. 

48.   Організація та 

забезпечення 

своєчасного, 

об’єктивного, всебічного 

та прозорого розгляду 

повідомлень про 

Постійно, 

у разі 

надходжен

ня 

повідомлен

ь 

Стрільців О.М., 

Кононенко Н.О., 

Сіваков П.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

Розглянуто 

звернення у 

встановленому 

порядку 

Виконується на постійній 

основі. По всіх повідомленнях, 

що надійшли в НАВС про 

корупційні правопорушення в 

академії, проведено своєчасне, 

об’єктивне, всебічне та 
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корупційні 

правопорушення та 

оперативне вирішення 

порушених у них 

питань, які отримані від 

викривачів 

 прозорий їх розгляд. За 

результатами розгляду 

повідомлень, інформація про 

корупційні правопорушення в 

НАВС не знайшла свого 

підтвердження. 

49.   Надання роз’яснень 

викривачам щодо 

порядку реєстрації та 

розгляду їх повідомлень 

У разі 

звернення 

працівників   

Стрільців О.М. Запис у 

відповідному 

журналі 

Перебуває на постійному 

контролі. Під час зверненні 

викривача йому було надано 

відповідну інформацію щодо 

порядку реєстрації та розгляду 

його повідомлень. 

50.   За наявності підстав та 

відповідно до чинного 

законодавства 

проводити службові 

розслідування за кожним 

фактом вчинення 

працівниками академії 

корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення 

Надходження 

подання 

спеціального 

уповноважен

ого суб’єкта 

у сфері 

протидії 

корупції або 

припису 

НАЗК в 

якому 

міститься 

вимога щодо 

проведення 

службового 

розслідуванн

я для 

встановлення 

причин та 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

Стрільців О.М. 

 

Проведено 

службове 

розслідування 

Перебуває на постійному 

контролі. За результатами 

звернення викривача було 

проведене службове 

розслідування за фактом 

вчинення працівником академії 

корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення. 

Інформація з даного приводу не 

знайшла свого підтвердження. 
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умов за яких 

воно стало 

можливе 

51.  7. 

Виявлення

, оцінка та 

врегулюва

ння 

корупційн

их ризиків 

Організація проведення 

засідань Комісії з оцінки 

корупційних ризиків 

Не менше 

двох разів 

на рік 

Стрільців О.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Протокол 

засідання 

Комісії з оцінки 

корупційних 

ризиків 

Виконується на постійній 

основі. Проведено 20.01.2020 

засідання Комісії з оцінки 

корупційних ризиків НАВС. 

Здійснено аналіз корупційних 

ризиків в НАВС у 2021 рік, 

результати якого за вих. № 86м 

від 29.01.2021 направлено до 

УЗК МВС України. 

52.   Виявлення та оцінка 

корупційних ризиків у 

діяльності НАВС, 

встановлення причин і 

умов їх виникнення, 

визначення заходів щодо 

їх усунення (мінімізації)  

Під час 

підготовки 

антикорупц

ійної 

програми 

НАВС 

 

Перегляд 

ризиків – 

не рідше 

ніж раз на 

рік 

Комісія з оцінки 

корупційних 

ризиків 

Розроблено 

опис 

ідентифіковани

х ризиків у 

діяльності 

НАВС, їх 

оцінку та 

заходи щодо їх 

усунення 

Виконано. За результатами 

вивчення та оцінки корупційних 

ризиків у діяльності НАВС, 

встановлення причин і умов їх 

виникнення направлено до УКЗ 

МВС України відповідну 

інформацію (вих. № 86м від 

29.01.2021) 

53.  8. 

Проведення 

інформацій

них, 

освітніх та 

наукових 

Проведення 

юридичними клініками 

правопросвітницьких 

занять та інших заходів, 

спрямованих на 

підвищення рівня 

Щорічно Никифорчук 

Д.Й., керівники 

навчальних 

підрозділів  

Доведення до 

населення 

положень 

антикорупційно

го 

законодавства 

Виконується на постійній 

основі. Науково-педагогічні 

працівники спільно з 

консультантами юридичних 

клінік академії«Захист» (ННІ 

№ 1), «DeJure» (ННІ № 3), 
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заходів на 

антикорупц

ійну 

тематику 

обізнаності громадян 

щодо своїх прав і 

свобод, механізму їх 

реалізації, правових 

способів захисту 

викривачів корупції, 

інших положень 

антикорупційного 

законодавства України  

України. 

 

«Феміда» (Прикарпатський 

факультет) та «EXPERT» (ННІ 

№ 2) здійснили понад 20 

правопросвітницьких заходів 

для учнів освітніх закладів у 

Донецькій, Волинській, 

Житомирській, Київській, 

Чернігівській областяхта місті 

Києві, спрямованих на 

підвищення рівня обізнаності 

громадян щодо своїх прав і 

свобод, загальних положень 

антикорупційного 

законодавства України. Члени 

юридичної клініки взяли участь 

у конкурсі юридичного есе в 

рамках Міжнародного 

стажування для студентів 

юридичних клінік. За підсумком 

конкурсу зазначені учасники 

підготували та подали 

конкурсній комісії (на 

національний етап) у березні 

2021 року проект «Корупціонер 

у сфері публічних закупівель – 

економічний та політичний крах 

країни», який опублікований у 

міжнародному 

виданні:CONGRESSPROCEEDI

NGS-

IVINTERNATIONALSCIENTIF
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CCONGRESSSOCIETYOFAMBI

ENTINTELLIGENCE 2021 

(STUDENTSECTIONS), Praha, 

OKTANPRINT, 2021, S. 477. 

54.   Проведення наукового 

дослідження з питань 

оцінки діяльності 

уповноважених 

підрозділів (осіб) із 

запобігання корупції у 

закладах, установах і 

підприємствах, що 

належать до сфери 

управління МВС 

II квартал 

2020 

Костюк В.Л., 

Стрільців О.М., 

Никифорчук 

Д.Й. 

Направлення 

результатів 

наукового 

дослідження до 

УЗКПЛ 

Виконано у 2020 році. 

Відповідно до наказу МВС від 

09.06.2020 № 444 створено 

робочу групу із розроблення  

критеріїв оцінювання діяльності 

уповноважених підрозділів 

(осіб) із запобігання корупції у 

закладах, установах і 

підприємствах, що належать до 

сфери управління МВС. 

Критерії оцінювання діяльності 

уповноважених осіб з питань 

запобігання корупції закладів, 

установ та підприємств, що 

належать до сфери управління 

МВС України, які 

рекомендовано до друку 

науково-методичною радою 

Національної академії 

внутрішніх справ від 19 

листопада 2020 року (протокол 

№ 2) та направлено до УЗК 

МВС України. 

55.   Забезпечення ведення 

сторінки «Запобігання 

корупції» на веб-порталі 

НАВС, а також 

Постійно Стрільців О.М., 

Миронець Ю.А., 

Александрович 

Б.І. 

Розміщено 

відповідну 

інформацію на 

офіційному 

Виконується на постійній 

основі. На постійній основі на 

веб-порталі НАВС  

розміщується актуальна 
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антикорупційних 

тематик у соціальних 

мережах, де є профіль 

НАВС: Faсebook, 

Twitter, YouTube 

веб-порталі 

академії та 

Faсebook, 

Twitter, 

YouTube 

інформація про здійснені в 

академії заходів з реалізації 

Антикорупційної програми 

НАВС на 2020-2022 роки на 

офіційному вебпорталі НАВС. 

На сторінках академії у 

соціальних мережах 

Facebook,Twitter, 

InstagramтаYouTube 

висвітлюються освітньо-

інформаційні заходи на 

антикорупційну тематику. 

56.   Забезпечити надання 

пропозицій до плану 

науково-дослідних та 

дослідно-

конструкторських робіт 

НАВС щодо проведення 

наукових досліджень з 

питань антикорупційної 

діяльності 

До 10 

грудня 

щороку 

Калиновський 

О.В., керівники 

структурних 

підрозділів 

Пропозиції 

надано 

 

Виконується на постійній 

основі. Кафедрами, науковими 

лабораторіями надано 

пропозиції до плану науково-

дослідних та дослідно-

конструкторських робіт НАВС 

на 2021 рік щодо проведення 

наукових досліджень з питань 

антикорупційної діяльності. 

Всього заплановано проведення 

6 наукових розробок. 

57.   Проведення наукових 

досліджень у сфері 

запобігання та протидії 

корупції та подальше їх 

впровадження у 

практичну діяльність та 

освітній процес НАВС 

2020–2022 Никифорчук 

Д.Й., 

керівники 

кафедри та 

наукових 

лабораторій,  

Стрільців О.М.  

Впровадження 

результатів у 

практичну 

діяльність та 

освітній 

процес. 

Виконується на постійній 

основі. Протягом 9 місяців 2021 

року в НАВС були закінчені 

наукові дослідження за 

наступними темами:  

– Реалізація прокурором 

функції обвинувачення у 

доказуванні на досудовому 
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розслідуванні корупційних 

злочинів у сфері службової 

діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг: 

теорія та практика (монографія); 

– Корупційні кримінальні 

правопорушення» (навчальний 

посібник);  

Запобігання корупційним 

ризикам: організаційно-

психологічні аспекти 

(практичний посібник); 

Порядок звітування за 

результатами моніторингу 

ефективності заходів з 

виявлення і запобігання 

корупції та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності 

посадових осіб органів системи 

МВС; 

Призначення судових 

експертиз у кримінальних 

провадженнях про корупційні 

правопорушення (методичні 

рекомендації). 

Захищені дисертаційні 

дослідження з наступних тем: 

Розслідування заволодіння 

майном шляхом зловживання 

службовим становищем у 
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паливно-енергетичному 

комплексі України 

Розслідування зловживань 

впливом, вчинених 

працівниками правоохоронного 

органу; 

Суддя Вищого 

антикорупційного суду як 

суб’єкт кримінальних 

процесуальних відносин; 

Розслідування підкупу 

виборця, учасника 

референдуму; 

Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у публічно-

правових відносинах засобами 

адміністративного права; 

Адміністративно-правові 

засади запобігання корупційним 

ризикам в діяльності 

Національної поліції України; 

Адміністративна 

відповідальність за порушення у 

сфері державних закупівель. 

58.   Організація проведення 

наукових заходів 

(семінарів, тренінгів, 

круглих столів, 

конференцій) різного 

рівня (академічні, 

міжвідомчі, міжнародні 

Постійно Никифорчук 

Д.Й., 

навчальні та 

структурні 

підрозділи, 

Стрільців О.М 

Проведення 

наукових 

заходів з 

обговорення 

актуальних 

питань 

правозастосува

Виконується на постійній 

основі. 25.01.2021 проведено 

лекційне заняття для 

начальників відділів поліції в 

районних управліннях ГУНП в 

областях за темою 

«Антикорупційне 
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тощо) з актуальних 

питань запобігання 

корупції, у т.ч. із 

залученням громадських 

та міжнародних 

організацій, інших 

заінтересованих 

інституцій 

ння 

законодавства 

із запобігання 

та протидії 

корупції 

законодавство. Корупція: 

поняття, запобігання та 

відповідальність. Корупційні 

правопорушення» за участі 

фахівців НАВС та головного 

оперуповноваженого – 

інспектора Управління протидії 

корупції ДВБ НПУ. 

17 травня 2021 року на базі 

НАВС позапланово проведено 

Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Законодавче 

забезпечення діяльності Бюро 

економічної безпеки України». 

У заході взяли участь 200 осіб 

від МВС України, НПУ, ВРУ, 

ДБР, Офісу ГП, Офісу ПУ, 

НАБУ, СБУ, ДФС, Мінюсту, 

ЗВО і НДУ МВС та МОН 

України, НП України, ЗВО і 

НДУ МВС та МОН України. 

Члени юридичної клініки 

взяли участь у конкурсі 

юридичного есе в рамках 

Міжнародного стажування для 

студентів юридичних клінік. За 

підсумком конкурсу зазначені 

учасники підготували та подали 

конкурсній комісії (на 

національний етап) у березні 

2021 року проект «Корупціонер 
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у сфері публічних закупівель – 

економічний та політичний крах 

країни», який опублікований у 

міжнародному 

виданні:CONGRESSPROCEEDI

NGS-

IVINTERNATIONALSCIENTIF

CCONGRESSSOCIETYOFAMBI

ENTINTELLIGENCE 2021 

(STUDENTSECTIONS), Praha, 

OKTANPRINT, 2021, S. 477. 

59.   Забезпечити участь 

працівників та 

здобувачів вищої освіти 

академії в семінарах, 

тренінгах, круглих 

столах, конференціях 

різного рівня 

(академічні, міжвідомчі, 

міжнародні тощо), які 

проводяться іншими 

установами та 

організаціями з 

актуальних питань 

запобігання корупції 

Постійно Никифорчук 

Д.Й., 

навчальні та 

структурні 

підрозділи, 

Стрільців О.М 

Проведення 

наукових 

заходів з 

обговорення 

актуальних 

питань 

правозастосува

ння 

законодавства 

із запобігання 

та протидії 

корупції. 

Участь у 

наукових 

заходах 

Виконується на постійній 

основі. 26.02.2020 завідувач 

наукової лабораторії з проблем 

психологічного забезпечення та 

психофізіологічних досліджень 

ННІЗДН НАВС Мотлях О.І. 

взяв участь у засіданні 

тематичного круглого столу 

«Законодавчі ініціативи 

застосування поліграфа в 

протидії корупції», який 

організовано та проведено 

Міністерством культури, молоді 

та спорту України. 

18.05.2021 на базі 

Луганського державного 

університету внутрішніх справ 

ім. Е.О. Дідоренка особовий 

склад кафедри економічної 

безпеки та фінансових 
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розслідувань в онлайн-режимі 

взяв участь у роботі круглого 

столу «Визначення корупційних 

ризиків у діяльності МВС, 

шляхів запобігання та протидії 

корупції в МВС».  

29.05.2020 уповноважений з 

антикорупційної діяльності 

Стрільців О.М. взяв участь у 

постійно діючому науково-

практичному семінарі 

«Проблеми вдосконалення 

діяльності правоохоронних 

органів щодо виявлення, 

припинення та превенції 

корупційних проявів, який 

проводився дистанційно 

Львівським державним 

університетом внутрішніх 

справ. 

У рамках кампанії з 

підвищення обізнаності щодо 

питань боротьби з корупцією 

«Відправимо корупцію на 

карантин» протягом січня-

червня 2021 року взято участь у 

організованому 

Консультативною місією ЄС в 

Україні спільно з Фондом Ганса 

Зайделя конкурсі зі створення 

антикорупційних відео та 
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плакатів/постерів з метою 

підвищення рівня знань про 

наслідки корупції та важливість 

протидії їй. В категорії 

«Плакат» представниця НАВС 

зайняла ІІ місце, а в категорії 

«Приз глядацьких симпатій 

«Плакат» – призове місце. 

60.   Розробка методичних 

рекомендацій із 

здійснення моніторингу 

ефективності та 

контролю заходів з 

виявлення, запобігання 

та врегулювання 

конфлікту інтересів у 

діяльності посадових 

осіб органів системи 

МВС та порядку 

звітування за 

результатами такого 

моніторингу 

Грудень 

2020 

Костюк В.Л., 

Стрільців О.М., 

Никифорчук 

Д.Й., 

Направлено до 

УЗКПЛ 

методичні 

рекомендації 

щодо порядку 

звітування за 

результатами 

моніторингу 

Виконано у 2020 році. 

Розроблено методичні 

рекомендації «Порядок 

звітування за результатами 

моніторингу ефективності 

заходів з виявлення і 

запобігання корупції та 

врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності посадових 

осіб органів системи МВС», які 

рекомендовано до друку 

рішенням науково-методичної 

ради Національної академії 

внутрішніх справ від 

16.12.2020 р. (протокол № 3) та 

подані до друку та до УЗК МВС 

України. 

61.   Організація та 

проведення на базі 

НАВС із залученням 

громадськості, 

міжнародних організацій 

та інших 

Щорічно 

до 15 

грудня 

Никифорчук 

Д.Й., 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

Стрільців О.М.  

Проведено 

захід 

Перебуває на постійному 

контролі. Проведення заходу 

заплановано на грудень 2021 

року. 
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заінтересованих 

інституцій з нагоди 

Міжнародного дня 

боротьби з корупцією 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Реалізація державної 

антикорупційної 

політики в 

міжнародному вимірі» 

62.   Організація та 

проведення на базі 

НАВС навчання щодо 

основних положень  

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, заборон), а 

також правил етичної 

поведінки для 

управлінського складу 

територіальних органів 

МВС 

Що березня 

2020,  

2021,  

2022 

Удалова Л.Д., 

Дубівка І.В., 

керівники 

профільних 

кафедр 

Охоплено 

навчанням 

згідно з 

державним 

замовленням 

 

Виконано. 26.03.2021 в НАВС 

відбулися навчання за участю 

365 осіб у дистанційній формі (у 

режимі конференцзв’язку) з 

основних положень 

антикорупційного законодавства 

(обмежень, заборон), а також 

правил етичної поведінки для 

управлінського складу 

територіальних органів МВС 

України 

63.   Організація та 

проведення із 

залученням НАВС  

навчання управлінського 

складу апарату МВС за 

спеціальними 

короткостроковими 

програмами підвищення 

кваліфікації з питань 

Що квітня  

2020, 

2021,  

2022 

Удалова Л.Д., 

Дубівка І.В., 

керівники 

профільних 

кафедр 

Охоплено 

навчанням не 

менше 150 осіб 

(щорічно) 

Захід не проводився у зв’язку із 

запровадженням 

протиепідемічних заходів 

відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 

20.05.2020 № 392 
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запобігання корупції 

64.   Організація та 

проведення на базі 

НАВС підвищення 

кваліфікації 

(спеціалізації) для 

управлінського складу 

ЦОВВ, НГУ з питань 

запобігання корупції 

Що вересня 

2020,  

2021,  

2022 

Удалова Л.Д., 

Дубівка І.В., 

керівники 

профільних 

кафедр 

Охоплено 

навчанням 

згідно з 

державним 

замовленням 

Виконано. 24.09.2021 в НАВС 

відбулися навчання за участю 

568 осіб у дистанційній формі (у 

режимі конференцзв’язку) з 

основних положень 

антикорупційного законодавства 

(обмежень, заборон), а також 

правил етичної поведінки для  

управлінського складу ЦОВВ, 

НГУ 

65.   Організація та 

проведення на базі 

НАВС 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, 

м. Києва, Київської, 

Чернігівської, 

Черкаської, Вінницької 

та Житомирської 

областей 

Що травня 

2020,  

2021,  

2022 

Удалова Л.Д., 

Дубівка І.В., 

керівники 

профільних 

кафедр 

Охоплено 

навчанням не 

менше 150 осіб 

(щорічно) 

Виконано. 27.05.2021 в НАВС 

відбулися навчання в 

дистанційній формі (у режимі 

конференц-зв’язку) за участі 206 

осіб з основних положень 

антикорупційного законодавства 

для працівників територіальних 

органів МВС, закладів, установ і 

підприємств, що належать до 

сфери управління МВС, 

м. Києва, Київської, 

Чернігівської, Черкаської, 

Вінницької та Житомирської 

областей (з числа працівників, на 

яких поширюється дія вимог 

антикорупційного 

законодавства).  
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66.   Організація та 

проведення на базі 

Прикарпатського 

факультету НАВС 

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 

Закарпатській, 

Чернівецькій, Івано-

Франківській, 

Хмельницькій областях 

Що 

листопада 

2020,  

2021,  

2022 

Терещенко 

Ю.В., 

Дубівка І.В., 

керівники 

профільних 

кафедр 

Охоплено 

навчанням не 

менше 100 осіб 

(щорічно) 

Перебуває на постійному 

контролі. Проведення заходу 

заплановано на листопад 2021 

року. 

 

 

Уповноважений  

з антикорупційної діяльності      Олександр СТРІЛЬЦІВ 

 

 


