
Звіт 

про результати виконання Антикорупційної програми Національної академії внутрішніх справ на 2020–2022 роки 

у 2020 році 

 

№ 

з/

п 

Найменуван

ня завдання 

Зміст заходу Строк 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікувальний 

результат) 

Стан виконання 

1.  1. Норматив

но-правове 

регулюван-

ня відносин 

запобігання 

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. Порядок  

організації в НАВС роботи з 

повідомленнями про корупцію 

затверджено наказом НАВС від 

07.07.2020 № 571 

2.   Участь у проведенні 

антикорупційної 

експертизи проектів 

нормативно-правових 

актів та організаційно-

розпорядчих 

документів, які 

готуються апаратом 

МВС, з метою 

виявлення в них норм 

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, у 

тому числі щодо виявлення в 

них норм та положень, що 

сприяють або можуть сприяти 

вчиненню корупційних 

правопорушень або 



 2 

та положень, що 

сприяють або можуть 

сприяти вчиненню 

корупційних 

правопорушень або 

правопорушень, 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, та 

надання рекомендації 

стосовно їх усунення. 

правопорушень пов’язаних з 

корупцією, зокрема: 

– законопроекту «Про 

критичну інфраструктуру та її 

захист»; 

– проекту постанови Кабінету 

Міністрів України стосовно 

атестації осіб, які здобувають 

ступінь фахової передвищої і 

вищої освіти; 

– проєкт Антикорупційної 

стратегії на 2020-2022 роки; 

– проекту Стратегії 

громадської безпеки та 

цивільного захисту України. 

За результатами проведеної 

роботи підготовлено відповідні 

пропозиції з рекомендаціями та 

зауваженнями ініціаторам 

звернення. 

3.  2. 

Запобігання 

корупції під 

час 

навчання та 

заходи з 

поширення 

інформації 

щодо 

програм 

антикорупці

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 

Відповідно 

до плану-

рознарядки 

МВС 

Удалова Л.Д., 

профільні 

кафедри 

Охоплено 

навчанням 

згідно з 

державним 

замовленням 

Виконується на постійній 

основі. Відповідно до наказу 

МВС України від 27.01.2020 

№ 62 «Про організацію 

післядипломної освіти 

поліцейських у 2020 році», за 

2020 рік організовано та 

проведено ряд навчальних 

зборів з підвищення кваліфікації 

та спеціалізації для 4987 осіб, із 

яких 4280 – за державним 
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йного 

спрямуванн

я 

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 

замовленням та 707 – на 

договірних засадах, зокрема по 

категоріях.  

Професійними програмами 

спеціалізації та підвищення 

кваліфікації усіх, без винятку, 

категорій слухачів передбачено 

розгляд антикорупційної 

тематики та правил етичної 

поведінки. 

У поточному році запроваджено 

в освітній процес за загальною 

короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації 

державних службовців, 

посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань 

запобігання корупції «Актуальні 

проблеми реалізації 

законодавства у сфері 

запобігання корупції на 

публічній службі».  

Навчальний план (30 годин, 1 

кредит) передбачав дистанційні 

заняття, які відбувались 

протягом 3-х днів відповідно до 

тематичного плану загальної 

короткострокової програми 

підвищення кваліфікації 

«Актуальні проблеми реалізації 

законодавства у сфері 
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запобігання корупції на 

публічній службі», яка 

затверджена рішенням вченої 

ради НАВС від 29 вересня 2020 

р. (Протокол № 20) та 

погоджена з Національним 

агентством України з питань 

державної служби 04.11.2020 

За підсумками навчання 323 

слухачі успішно склали залік у 

формі співбесіди з 

використанням відеосерверу 

Zoom. За результатами 

складання заліку слухачам 

видано посвідчення про 

підвищення кваліфікації. 

Окрім цього, інститутом 

підготовки керівних кадрів та 

підвищення кваліфікації 

організовано та проведено на 

договірних засадах 

короткострокове підвищення 

кваліфікації 153 працівника 

НАВС, з яких: 
• 65 осіб (дистанційно) – 

науково-педагогічні працівники-

сумісники НАВС; 

• 27 осіб – курсові офіцери 

НАВС; 

• 61 особа – працівники НАВС, 

які обіймають посади, що 

заміщуються поліцейськими; 
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Професійними програмами було 

передбачено вивчення теми 

«Антикорупційне 

законодавство. Корупція: 

поняття, запобігання та 

відповідальність. Корупційні 

правопорушення». 

Професор кафедри 

кримінального права Кришевич 

О.В. – 30.09.2020 – прочитала 

лекцію на навчаннях з основних 

положень антикорупційного 

законодавства для працівників 

підконтрольних Міністрові 

внутрішніх справ державних 

органів/формувань 

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 

законодавства, а також правилах 
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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 

Виконано. Наказом НАВС від 

15.01.2020 №39 «Про 

організацію службової 

підготовки працівників академії 

у 2020 навчальному році» 

затверджено тематичний план 

проведення занять зі службової 

підготовки, який передбачає у 

розділі функціональна 

підготовка навчальну тему 

«Закон України «Про 

запобігання корупції» кількістю 

2 години, з яких 1 година – 

інтерактивна лекція, 1 година – 

контрольно-перевірочне 

заняття. 

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 спеціалізації та 

підвищення кваліфікації 

поліцейських в НАВС 

передбачено вивчення низку 

положень антикорупційної 

тематики (від 2 до 6 годин в 

залежності від категорій), 

зокрема щодо стану корупційної 

злочинності в державі; 

застосування антикорупційного 

законодавства; організації та 

проведення заходів у сфері 
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запобігання корупції в 

юридичних особах публічного 

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.  

При складанні навчальних і 

робочих програм до навчальних 

дисциплін 12 кафедрами 

внесено зміни та доповнення до 

навчально-методичних 

матеріалів дисциплін з 

урахуванням зміни і доповнення 

антикорупційного 

законодавства. 

8.   Надавати практичну і 

методичну допомогу в 

роботі Національної 

поліції та іншим 

Протягом 

навчального 

року 

Корнейко О.В. 

 

Проведення 

заняття 

Виконується на постійній 

основі.  

Викладачами кафедри 

інформаційних технологій та 
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правоохоронним 

органам з метою 

набуття їх 

працівниками навичок 

в частині використання 

сучасних пошукових 

систем та реєстрів для 

запобігання та протидії 

корупції 

кібербезпеки ННІ №1 впродовж 

2020 року на курсах підвищення 

кваліфікації, а після введення 

карантину – дистанційно 

проводились тренінгові заняття 

для підрозділів боротьби з 

наркозлочинністю, каберполіції, 

внутрішньої безпеки, 

кримінального аналізу щодо 

сучасних технологій здійснення 

інформаційно-пошукових 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, а саме: 

1) 12-15 березня 2019 року на 

тему «Застосування 

кримінального аналізу в 

протидії злочинності» для 20 

новопризначених працівників 

Управління кримінального 

аналізу НП України;  

2) лютий-квітень 2020 року на 

тему «Використання MS Excel у 
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кримінальному аналізі» для 

працівників аналітичних 

підрозділів НП України 

(підрозділів кіберполіції, 

кримінального аналізу, 

стратегічних розслідувань, 

карного розшуку, боротьби з 

наркозлочинністю); 

3) липень 2020 – 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 

реєстрами з метою 

виявлення та 

запобігання 

антикорупційних 

проявів під час 

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 

проведення занять з курсантами 

2-го та 3-го курсів ННІ № 1-3 з 

навчальних дисциплін 

«Інформаційне забезпечення 

органів Національної поліції», 
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навчання, також 

навчати їх виявленню 

антикорупційних 

правопорушень 

«Інформаційне забезпечення 

професійної діяльності» та 

«Основи інформаційно-

аналітичної підтримки слідчої 

діяльності» вивчали особливості 

роботи з відповідними 

відомчими та державними 

реєстрами тощо.  

 

Всі групи магістрів 

спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування в 

рамках дисциплін 

«Інформаційні технології в 

управлінській діяльності», 

«Інформаційно-пошукові 

системі та бази даних» було 

надано основи навичок роботи з 

відповідними державними 

реєстрами та системами 

11.   Проводити обов’язкові 

інструктажі (заняття) з 

науково-педагогічним 

складом академії та 

іншими особами, які 

залучаються до 

освітнього процесу, 

щодо основних 

положень 

антикорупційного 

законодавства, а також 

За окремим 

графіком 

Стрільців О.М., 

Дубівка І.В., 

керівники 

навчальних 

підрозділів 

Проведений 

інструктаж 

(заняття) з 

науково-

педагогічним 

складом 

Виконується на постійній 

основі. З науково-педагогічним 

складом академії та іншими 

особами, які залучаються до 

освітнього процесу, проводити 

інструктаж щодо основних 

положень антикорупційного 

законодавства, а також заборони 

отримання ними подарунків під 

час виконання навчального 

навантаження, що знайшло своє 
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заборони отримання 

ними подарунків під 

час виконання 

навчального 

навантаження 

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 

Виконується на постійній 

основі.  

З всіма членами Приймальної 

комісій проводяться інструктажі 

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, що 

знайшло своє відображання у 

відповідних протоколах. 

13.   Проведення 

обов’язкового 

інструктажу із членами 

екзаменаційних комісій 

щодо дотримання 

вимог 

антикорупційного 

До початку 

екзаменів 

Стрільців О.М., 

голова 

екзаменаційної 

комісії 

Ознайомлено 

під підпис 

працівника 

Виконується на постійній 

основі.  

Із членами екзаменаційних 

комісій проводяться 

інструктажу щодо дотримання 

вимог антикорупційного 

законодавства, забезпечення 
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законодавства, 

забезпечення 

об’єктивного та 

прозорого оцінювання 

результатів навчання 

об’єктивного та прозорого 

оцінювання результатів 

навчання, що знайшло своє 

відображання у відповідних 

протоколах.  

14.   Своєчасно 

висвітлювати на 

офіційному веб-порталі 

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 екзаменів і 

переліків питань для 

проведення атестації 

здобувачів вищої 

освіти), а також веб-

сайту інституту 

підготовки керівних 

Згідно з 

графіками 

організації 

освітнього 

процесу 

Дубівка І.В. Розміщено 

відповідну 

інформацію на 

веб-сайті відділу 

організації та 

координації 

освітнього 

процесу 

Виконується на постійній 

основі.  

Веб-сайту відділу організації та 

координації освітнього процесу 

на постійній основі 

поповнюється інформацією про 

роботу екзаменаційних комісій 

НАВС (розкладів екзаменів і 

переліків питань для 

проведення атестації здобувачів 

вищої освіти) 

https://okop.naiau.kiev.ua/ 

Веб-сайту інституту підготовки 

керівних кадрів та підвищення 

кваліфікації поповнюється на 

постійній основі орієнтовними 
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кадрів та підвищення 

кваліфікації – 

орієнтовними 

переліками питань для 

контрольних заходів 

переліками питань для 

контрольних заходів 

https://nnizdn.naiau.kiev.ua/vipus

knikam/ 

Кожен навчально-науковий 

інститут та загальноакадемічні 

кафедри  постійно вносять та 

поновлюють інформацію щодо 

розкладів екзаменів і переліків 

питань для проведення атестації 

здобувачів вищої освіти та 

орієнтовними переліками 

питань для контрольних заходів 

за напрямками роботи. 

16.  3. Удоскона

лення 

системи 

кадрового 

забезпеченн

я, 

запобігання 

та 

врегулюван

ня 

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 

академії близьких осіб 

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 

проводиться обов’язковий 

інструктаж 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 

академії близьких осіб. Дані 

фіксуються у відповідному 

журналі обліку інструктажів. 
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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 

Виконується. Відповідно до 

наказу МВС від 09.06.2020 

№ 444 створено робочу групу із 

розроблення питань для 

проведення тестування 

уповноважених осіб, якою 

розроблено відповідні тестові 

питань, які  рекомендовано до 

друку науково-методичною 

радою НАВС від 21.09.2020 

(протокол № 1). Відповідно до 

доповідної записки начальника 

УЗК МВС України від 12.11.2020 

№ 36363/18 уповноваженим з 

антикорупційної діяльності взято 

участь в організації та проведенні 

такого тестування. 

19.   Проведення 

обов’язкового 

інструктажу з 

новоприбулими 

слухачами усіх 

категорій Інституту 

підготовки керівних 

кадрів та підвищення 

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 

України «Про запобігання 

корупції», проведено 
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кваліфікації щодо 

основних положень 

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, заборон), 

правил етичної 

поведінки 

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 

Постійно перебуває на 

контролі. Відповідно до 

рішення ректорату від 

12.11.2020 (протокол 71-1 р/р) 

організовано проведення 

інструктажу з новоприбулими 

атестованими здобувачами 

вищої освіти (магістри, 

ад’юнкти, докторанти) щодо 

основних положень 

антикорупційного законодавства 

(обмежень, заборон) та правил 

етичної поведінки. 

21.   Проведення Під час Стрільців О.М., Ознайомлено Виконується на постійній 
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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 

основі.  

Відповідно до наказу НАВС від 

02.07.2020 № 554 «Про 

попередній відбір кандидатів 

для участі в міжнародних 

операціях з підтримання миру 

та безпеки» здійснено 

інструктаж із членами комісії 

щодо дотримання ними вимог 

антикорупційного 

законодавства, забезпечення 

об’єктивного та прозорого 

оцінювання. 

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 

Постійно перебуває на 

контролі. Відповідно до 

рішення ректорату від 

12.11.2020 (протокол 71-1 р/р) 

організовано подання 

курсантами, студентами 

стаціонарної форми навчання 

відомостей щодо працюючих у 

НАВС близьких їм осіб. 

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 

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 

Проводиться відповідний 

моніторинг. На виконання 

доручення МВС України від 

23.04.2020 № 50/18 здійснено 

узагальнення та направлено в 

УЗК МВС України інформацію 

про працівників НАВС, близькі 

особи яких працюють 

(проходять службу) в апараті 
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формуваннях, 

підпорядкованих МВС 

в академії, 

проходять 

службу 

(працюють) в 

органах та 

формуваннях, 

підпорядковани

х МВС  

МВС, Головному сервісному 

центрі МВС, закладах, 

установах та на підприємствах, 

що належать до сфери 

управління МВС, у 

Національній гвардії України та 

центральних органах виконавчої 

влади, діяльність яких 

спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України 

через Міністра внутрішніх 

справ. (вих. № 46/01/374м від 

14.05.2020). 

 

Відповідно до рішення 

ректорату від 12.11.2020 

(протокол 71-1 р/р) організовано 

подання працівниками академії 

інформації про близьких їм 

особам, які працюють або 

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. 

Підготовлено 4 накази НАВС 

про врегулювання конфлікту 

інтересів у працівників та 

здобувачів вищої освіти 

академії, зокрема: 

від 11.02.2020 № 184;  

від 11.02.2020 № 185; 

від 05.06.2020 № 489;  



 18 

від 05.06.2020 № 490 

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. 

26.   Внесення 

антикорупційних 

застережень до 

типового трудового 

договору  

Квітень 

2020 

Сухомлин Д.О., 

Стрільців О.М. 

Внесення змін 

до  договорів 

контрагентів 

Виконано. До типового 

трудового договору внесено 

відповідні антикорупційні 

застереження.  

27.  4. Забезпече

ння 

виконання 

вимог 

антикорупці

йного 

законодавст

ва в частині 

фінансового 

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 

Постійно перебуває на 

контролі. 07.02.2020 

організовано зустріч з 

начальником відділу 

Управління запобігання 

корупції та проведення 

люстрації МВС України 

Яременком С.П. з питань 

особливостей заповнення 

декларацій за 2019 рік для 

постійного та перемінного 

особового складу академії. 

Кількість учасників – понад 300 

осіб. 

28.   Організувати 

проведення 

За три 

місяці до 

Стрільців О.М., 

керівники 

Проведено 

навчання 

Виконано. 27.01.2020 

проведено навчання для 23 
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інструктажу серед, 

випускних курсів 

курсантів, магістрів, 

ад’юнктів про порядок 

заповнення декларації 

особи, уповноваженої 

на виконання функцій 

держави або 

самоврядування 

призначенн

я на посади 

структурних 

підрозділів 

(інструктаж) магістрів ННІ №1 щодо порядку 

заповнення декларацій. 

04.03.2020 проведено навчання 

для курсантів ННІ №2 щодо 

порядку заповнення декларацій 

04.03.2020 проведено навчання 

для курсантів ННІ №3 щодо 

порядку заповнення декларацій. 

Від усіх курсантів, які 

випускаються, відібрані 

письмові попередження про 

обов’язок подання ними 

декларацій до призначення або 

обрання на відповідну посаду. 

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 22.01.2020 № 77 

«Про заходи щодо належного 

виконання вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції» в частині заповнення 

декларацій працівниками та 

здобувачами освіти НАВС. 

Подали в НАВС декларації 650 

осіб. 

Також організовано (вн. №743 

від 01.06.2020) подання 

декларацій курсантами 3 та 4 

курсів, які закінчують у 2020 

році навчання, та курсантами 2 

курсу, які навчаються за 

освітньо-професійною 
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програмою 2+1 і відряджаються 

до Національної поліції України 

у 2020 році.  

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 

подання) 

особами 

декларацій 

після 

звільнення 

Виконується на постійній 

основі. Уповноваженим з 

антикорупційної діяльності 

перевірено своєчасність 

подання декларацій за 2019 рік 

всіх суб’єктів декларування 

НАВС (650 працівників та 

здобувачів освіти). 

Також перевірено подання 

декларацій 707 курсантів 3 та 4 

курсів, які закінчують у 2020 

році навчання, та курсантів 2 

курсу, які навчаються за 

освітньо-професійною 

програмою 2+1 і відряджаються 

до Національної поліції України 

у 2020 році.  

Фактів не своєчасного подання 

декларацій суб’єктами 
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декларування не виявлено. 

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 

Постійно перебуває на 

контролі. Фактів 

несвоєчасності подання 

декларацій суб’єктами 

декларування з числа 

працівників та здобувачів вищої 

освіти академії не виявлено. 

33.  5. 

Запобігання 

корупції в 

сфері 

фінансово-

економічної 

діяльності 

Забезпечення 

оприлюднення 

інформації про 

використання 

бюджетних коштів 

згідно із Законом 

України «Про 

відкритість 

використання 

бюджетних коштів» в 

частині реалізації 

концепції «прозорого 

бюджету» 

Постійно Гуцалюк С.А. Оприлюднення 

на веб-порталі 

Edata 

відповідної 

інформації про 

використання 

бюджетних 

коштів 

Виконується на постійній 

основі. На вебпорталі Edata 

оприлюднюється інформація 

про використання бюджетні 

кошти НАВС згідно із Законом 

України «Про відкритість 

використання бюджетних 

коштів» в частині реалізації 

концепції «прозорого бюджету» 

34.   Оприлюднення 

проміжної та річної 

фінансової звітності 

До 15 

числа 

кожного 

Гуцалюк С.А. Оприлюднення 

на веб-порталі 

Edata 

Виконано. На веб-порталі Edata 

оприлюднюється щомісячно 

проміжна фінансова звітність 
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НАВС наступного 

місяця за 

попередній 

фінансовий 

період 

фінансових 

звітностей 

НАВС 

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 

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. Зроблено моніторинг 

договорів контрагентів, та 

внесені відповідні зміни. 

37.   Здійснювати 

антикорупційні 

перевірки ділових 

партнерів 

(контрагентів) академії  

Постійно Стрільців О.М. Підготовка 

керівництва 

академії 

відповідних 

рекомендацій 

Виконується на постійній 

основі. На постійній основі 

проводиться антикорупційна 

перевірка контрагентів НАВС, у 

яких здійснюється закупівля 

товарів 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 

Виконується на постійній 

основі. За результатами 

укладених договорів 

здійснюються публікації в 

системі електронних закупівель 

системи ProZorro закупівель, які 

розміщено на веб-порталі 
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«ProZorro» академії 

39.   Здійснювати постійний 

контроль за цільовим 

використанням 

бюджетних коштів, 

зберігання майна, 

достовірності ведення 

бухгалтерського обліку 

  

Упродовж 

року 

Запотоцький 

А.П., 

Гуцалюк С.А. 

Фінансова, 

бюджетна та 

інша 

дисципліна 

Постійно перебуває на 

контролі керівництва НАВС 

стан фінансової та бюджетної 

дисциплін, здійснюється 

постійний контроль за цільовим 

використанням бюджетних 

коштів, зберігання майна, 

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 

впроваджується програмне 

забезпечення бухгалтерського 

обліку та звітності комп’ютерної 

програми «Програмне 

забезпечення ведення 

бухгалтерського обліку та 

звітності». Клієнтська частина», 

а також комп’ютерна програма 

«Інформаційно-аналітична 



 24 

система «МІА». Показник 

виконання державного 

бюджету». 

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. Відповідно до наказу 

НАВС від 27.10.2020 № 1003 

«Про інвентаризацію 

матеріальних цінностей, 

розрахунків та інших статей 

балансу» організовано 

проведення інвентаризації 

(обстеження) матеріальних 

ресурсів, що підлягають 

списанню в НАВС. Результати 

проведеної інвентаризації 

матеріальних ресурсів були 

відображені у річній фінансовій 

звітності НАВС за 2020 рік 

відповідно до вимог Положення 

про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014 № 879. 

Також в НАВС впроваджується  

програмне забезпечення «МІА: 

електронна інвентаризація» на 

базі ІПЗ «МІА» з метою 

належного проведення 

електронної інвентаризації. 

43.   Проведення семінарів, 

навчань, консультацій, 

Щокварталу 

протягом 

Никифорчук Д.Й., 

Гуцалюк С.П., 

Оприлюднено 

інформацію за 

Виконується на постійній 

основі. 10.02.2020 в НАВС 
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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 

року 

 

Козаченко Г.В. рішенням 

організаторів 

заходів 

проведено круглий стіл 

«Сучасний стан та тенденції 

розвитку фінансів, економіки та 

права» за участю представників 

МВС України, Національної 

поліції України та закладів 

вищої освіти МВС України. У 

заході взяли участь 25 осіб. 

 

16-17.06.2020 в НАВС 

проведено в дистанційній формі 

(у режимі конференц-зв’язку) 

міжнародний вебінар 

«Покращення роботи 

правоохоронних органів під час 

паралельних фінансових 

розслідувань в Україні» за 

участю представників КМЄС в 

Україні та Проєкту «ДІЯ-ЄС», 

МВС України, Національної 

поліції України, Академії 

фінансового моніторингу, 

закладів вищої освіти МВС 

України. У заході взяли участь 

35 осіб. 

 

27.11.2020 року на базі НАВС 

проведено (в режимі 

відеоконференції з 

використанням платформи 

ZOOM) міжвідомчий науково-
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практичний круглий стіл 

«Актуальні питання 

фінансового забезпечення 

закладів вищої освіти МВС 

України в сучасних умовах» 

44.  6. 

Організація 

системи 

виявлення 

та 

реагування 

на 

інформацію 

про 

порушення 

в академії 

вимог 

Закону 

України 

«Про 

запобігання 

корупції» 

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 

законодавства в академії 

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 

45.   Адаптація форми 

повідомлень про 

вчинені працівниками 

академії корупційних 

або пов’язані з 

корупцією 

правопорушення 

відповідно до вимог 

Закону України «Про 

Квітень  

2020 

Стрільців О.М., 

Миронець Ю.А. 

 

Затверджено 

наказом по 

академії 

«форму» та 

розміщено на 

офіційному 

веб-порталі 

академії 

Виконано. Наказ НАВС від 

07.07.2020 № 571 «Про 

затвердження Порядку 

організації в НАВС роботи з 

повідомленнями про корупцію».  
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запобігання корупції» 

та розміщення її під 

рубрикою «Повідомити 

про корупцію» на 

офіційному веб-порталі 

академії 

46.   Організація проведення 

анонімного 

анкетування здобувачів 

вищої освіти та 

слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації 

(спеціалізації) щодо 

виявлення можливих 

корупційних ризиків в 

академії 

Щорічно, 

виходячи з 

потреб 

 

Щодо 

слухачів в 

системі 

післядиплом

ної освіти – 

після 

кожного 

заліку чи 

комплексно

го 

підсумковог

о екзамену 

Стрільців О.М., 

Жук Н.А., 

Удалова Л.Д., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

 

Проведено 

анкетування 

Виконується на постійній 

основі. Розроблено анкету та 

запроваджено (вн.№174 від 

03.02.2020) анкетування 

курсантів 1-го курсу НАВС. 

Результати проведеного 

анкетування доведено 

керівництву академії (вн. № 295 

від 20.02.2020). 

По закінченню кожних курсів з 

підвищення кваліфікації чи 

спеціалізації, під час 

моніторингу якості надання 

освітніх послух у формі 

анонімного анкетування 

слухачів, з метою встановлення 

дотримання антикорупційного 

законодавства працівниками 

академії під час освітнього 

процесу. 

47.   Здійснення постійного 

моніторингу інформації, 

яка публікується в ЗМІ, 

мережі Інтернет та може 

свідчити про факти 

Постійно Стрільців О.М., 

Сіваков П.М., 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Аналіз 

повідомлень 

викривачів. 

Підготовка 

доповіді 

Виконується на постійній 

основі. Уповноваженим з 

антикорупційної , керівництво 

ННІ діяльності здійснюється 

моніторинг інформації, яка 
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корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень з боку 

працівників академії. 

Організація перевірок 

такої інформації 

ректору 

академії щодо 

питань, які 

розглядалися у 

повідомленнях 

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 

корупційні 

правопорушення та 

оперативне вирішення 

порушених у них 

питань, які отримані 

від викривачів 

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 

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. Інформація від 

викривачів в НАВС не 

надходила. 

50.   За наявності підстав та 

відповідно до чинного 

законодавства 

Надходження 

подання 

спеціального 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

Проведено 

службове 

розслідування 

Перебуває на постійному 

контролі Наявності підстав для 

проведення службових 
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проводити службові 

розслідування за 

кожним фактом 

вчинення працівниками 

академії корупційного 

або пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення 

уповноважен

ого суб’єкта 

у сфері 

протидії 

корупції або 

припису 

НАЗК в 

якому 

міститься 

вимога щодо 

проведення 

службового 

розслідуванн

я для 

встановлення 

причин та 

умов за яких 

воно стало 

можливе 

Стрільців О.М. 

 

розслідувань за кожним фактом 

вчинення працівниками 

факультету корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення не було. 

51.  7. 

Виявлення, 

оцінка та 

врегулюван

ня 

корупційних 

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. 13.02.2020 проведено 

засідання Комісії з оцінки 

корупційних ризиків НАВС. 

Інформація про засідання 

розміщена на вебпорталі 

академії. 

52.   Виявлення та оцінка 

корупційних ризиків у 

діяльності НАВС, 

встановлення причин і 

умов їх виникнення, 

Під час 

підготовки 

антикорупц

ійної 

програми 

Комісія з оцінки 

корупційних 

ризиків 

Розроблено 

опис 

ідентифіковани

х ризиків у 

діяльності 

Виконано. За результатами 

вивчення та оцінки корупційних 

ризиків у діяльності НАВС, 

встановлення причин і умов їх 

виникнення, визначено заходи 
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визначення заходів 

щодо їх усунення 

(мінімізації)  

НАВС 

 

Перегляд 

ризиків – 

не рідше 

ніж раз на 

рік 

НАВС, їх 

оцінку та 

заходи щодо їх 

усунення 

щодо їх усунення (мінімізації), 

які знайшли своє відображення 

у Додаток 2 до Звіту за 

результатами оцінки 

корупційних ризиків у 

діяльності НАВС «Таблиця 

оцінених корупційних ризиків 

та заходів щодо їх усунення». 

 

53.  8. 

Проведення 

інформаційн

их, освітніх 

та наукових 

заходів на 

антикорупці

йну 

тематику 

Проведення 

юридичними клініками 

правопросвітницьких 

занять та інших 

заходів, спрямованих 

на підвищення рівня 

обізнаності громадян 

щодо своїх прав і 

свобод, механізму їх 

реалізації, правових 

способів захисту 

викривачів корупції, 

інших положень 

антикорупційного 

законодавства України  

Щорічно Никифорчук 

Д.Й., керівники 

навчальних 

підрозділів  

Доведення до 

населення 

положень 

антикорупційно

го 

законодавства 

України. 

 

Виконується на постійній 

основі. Науково-педагогічні 

працівники спільно з 

консультантами юридичних 

клінік академії здійснили 

наступні правопросвітницькі 

заняття, спрямованих на 

підвищення рівня обізнаності 

громадян щодо своїх прав і 

свобод, механізму їх реалізації, 

правових способів захисту 

викривачів корупції, інших 

положень антикорупційного 

законодавства України: 

27.01.2020 Загальноосвітня 

школа № 69, за адресою: 

Соломянський район, 

вул.Донецька 25; 

31.01.2020 Спеціалізована 

школа №64 за адресою: м.Київ, 

вул.Ушинського 32; 

04.02.2020 Професійне училище 
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№33 за адресою: м. Київ, вул. 

Дорога Кільцева 4-А; 

07.02.2020 Київське вище 

професійне училище 

будівництва і архітектури за 

адресою : м.Київ, 

вул.Клавдіївська 22. 

Упродовж 2020 року в 

юридичних клініках 

академіїпрацювали 176 

здобувачів вищої освіти. За їх 

участі проведено 23 

правопросвітницькі заходи з 

учнівською та студентською 

молоддю, надано 19 юридичних 

консультацій громадянам, в 

тому числі он-лайн, 2 правових 

висновки на звернення 

громадських організацій з 

вирішення правових ситуацій. 

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. 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 
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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 

55.   Забезпечення ведення 

сторінки «Запобігання 

корупції» на веб-

порталі НАВС, а також 

антикорупційних 

тематик у соціальних 

мережах, де є профіль 

НАВС: Faсebook, 

Twitter, YouTube 

Постійно Стрільців О.М., 

Миронець Ю.А., 

Александрович 

Б.І. 

Розміщено 

відповідну 

інформацію на 

офіційному 

веб-порталі 

академії та 

Faсebook, 

Twitter, 

YouTube 

Виконується на постійній 

основі. На постійній основі на 

веб-порталі НАВС  

розміщується актуальна 

інформація про здійснені в 

академії заходів з реалізації 

Антикорупційної програми 

НАВС на 2020-2022 роки 

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 

 

Виконано. 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 

7 наукових розробок. 



 33 

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 п.р. в НАВС 

були закінчені наукові 

дослідження за наступними 

темами:  

А) Підручники та монографії: 

 –«Антикорупційний 

менеджмент» (протокол № 3від 

16.12.2020); 

– «Запобігання та 

врегулювання конфліктів 

інтересів в діяльності публічної 

адміністрації: адміністративно-

правове дослідження» 

(протокол № 5 від 21.01.2020); 

Б) Довідник термінів  

– «Антикорупційне 

законодавство України» 

(протокол № 10 від 26.06.2020); 

В) Навчально-методичні 

посібники: 

– Збірник тестових завдань з 

перевірки знань уповноважених 

осіб з питань запобігання 

корупції закладів, установ та 

підприємств, що належать до 

сфери управління МВС» 

(протокол №1 від 21.09.2020); 

– Оцінка корупційних ризиків 

у сферах реалізації повноважень 

МВС України» (акт 



 34 

впровадження в освітній процес 

НАВС від 19.06.2020); 

Г) Науково-практичний 

коментар: 

– «Адміністративні 

правопорушення, пов’язані з 

корупцією» (протокол № 18 від 

26.08.2020); 

Д) Методичні рекомендації:  

– «Техніко-криміналістичне 

дослідження документів у 

кримінальних провадженнях 

про корупційні злочини», які у 

подальшому впроваджено у 

практичну діяльність 

Тернопільського НДЕКЦ МВС 

України (Акт здавання-

приймання НДР від 12.06.2020); 

– «Розслідування 

незаконного збагачення (368-5 

КК України)» (протокол № 10 

від 26.06.2020); 

– «Особливості роботи з 

викривачами в органах системи 

МВС України» (протокол № 3 

від 16.12.2020); 

– «Порядок звітування за 

результатами моніторингу 

ефективності заходівз 

виявлення і запобігання 

корупції та врегулювання 
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конфлікту інтересів у діяльності 

посадових осіб органів системи 

МВС» (протокол № 3 від 

16.12.2020); 

– «Порядок проведення 

перевірок поліцейських на 

доброчесність» (протокол № 

7від 28.10.2020); 

Е) Впроваджено в освітній 

процес:  

–«Мультимедійний посібник 

«Кримінологічна 

характеристика та запобігання 

корупційній злочинності в 

Україні» (Акт впровадження в 

освітній процес від 20.11.2020); 

– навчальний посібник 

«Нормативно-правові підстави 

діяльності, пов’язаної із 

запобіганням корупційним та 

іншим злочинам у сфері 

виконання покарань» (акт 

впровадження в освітній процес 

від 01.12.2020); 

– навчальний посібник  

«Психологія корупції» (Акт 

впровадження в освітній процес 

від 17.12.2020); 

– методичні рекомендації 

«Виявлення у службовій 

діяльності поліцейських проявів 
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недоброчесності, які призводять 

до вчинення корупційних 

злочинів, передбачених 

статтями 364, 368, 369–2 КК 

України та запобігання їм» (акт 

впровадження в освітній процес 

НАВС від 19.06.2020); 

– «Оцінка корупційних 

ризиків у сферах реалізації 

повноважень МВС України» 

(Акт впровадження в освітній 

процес від 19.06.2020); 

Ж) Затверджены теми 

дисертаційних досліджень: 

«Правові засади запобігання 

адміністративним 

правопорушенням, пов’язаним з 

корупцією у Збройних Силах 

України»; 

«Адміністративно-правові 

засади застосування 

антикорупційних засобів в 

Україні»; 

«Адміністративно-правові 

засади контролю за діяльністю 

Національного 

антикорупційного бюро 

України»; 

«Адміністративно-правовий 

статус Вищого 

антикорупційного суду 
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України»; 

«Кримінальна 

відповідальність за 

декларування недостовірної 

інформації»; 

«Взаємодія підрозділів 

детективів Національного 

антикорупційного бюро України 

з контролюючими органами під 

час досудового розслідування»; 

«Підстави та процесуальний 

порядок виявлення, розшуку та 

передачі в управління активів, 

одержаних від корупційних та 

інших злочинів»; 

«Доказування службовою 

особою підрозділу детективів 

Національного 

антикорупційного бюро України 

декларування недостовірної 

інформації». 

58.   Організація проведення 

наукових заходів 

(семінарів, тренінгів, 

круглих столів, 

конференцій) різного 

рівня (академічні, 

міжвідомчі, міжнародні 

тощо) з актуальних 

питань запобігання 

корупції, у т.ч. із 

Постійно Никифорчук 

Д.Й., 

навчальні та 

структурні 

підрозділи, 

Стрільців О.М 

Проведення 

наукових 

заходів з 

обговорення 

актуальних 

питань 

правозастосува

ння 

законодавства 

із запобігання 

Виконується на постійній 

основі. 07.02.2020 в НАВС 

проведено нараду-семінар з 

уповноваженими з питань 

запобігання та виявлення 

корупції центральних органів 

виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується і 

координується Кабінетом 

Міністрів України через 



 38 

залученням 

громадських та 

міжнародних 

організацій, інших 

заінтересованих 

інституцій 

та протидії 

корупції 

Міністра внутрішніх справ, 

Національної гвардії України, 

територіальних органів з 

надання сервісних послуг МВС, 

закладів, установ і підприємств, 

що належать до сфери 

управління МВС. До участі в 

заході залучено понад 100 таких 

представників  

25-26.02.2020 в НАВС 

проведено дводенний тренінг у 

межах Програми НАТО з 

виховання доброчесності у 

військових структурах за 

участю міжнародних експертів, 

представників закладів вищої 

освіти системи МВС України та 

структурних підрозділів 

Національної поліції, які 

здійснюють запобігання та 

протидію корупції. 

04.03.2020 на базі ННІ №1 

НАВС організовано та 

проведено круглий стіл на тему 

«Актуальні питання запобігання 

корупційним 

правопорушенням» за участі 

фахівців академії. 

28.05.2020 в НАВС 

проведено міжвідомчий 

науково-практичний семінар з 
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основних положень 

антикорупційного 

законодавства для працівників 

територіальних органів МВС, 

закладів, установ і підприємств, 

що належать до сфери 

управління. До участі в заході 

залучено 130 осіб 

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. 

 

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, 
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припинення та превенції 

корупційних проявів, який 

проводився дистанційно 

Львівським державним 

університетом внутрішніх 

справ. 

27.11.2020 уповноваженим з 

антикорупційної діяльності 

Стрільцівим О.М. здійснено 

виступ з теми «Проблеми 

реєстрації та розгляду 

повідомлень про корупцію» під 

час науково-практичної 

конференції «Стан та 

перспективи боротьби з 

корупцією в Україні», яка 

відбулась року в ХНУВС. 

 

10.12.2020 уповноважений з 

антикорупційної діяльності 

Стрільців взяв участь у 

Міжнародному науково-

практичному форумі 

«Ефективне врядування та 

виховання доброчесності в 

секторі безпеки та оборони», 

який відбувся на теренах 

Національного університету 

оборони України імені Івана 

Черняховського 

60.   Розробка методичних Грудень Костюк В.Л., Направлено до Виконано. Розроблено 
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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 

2020 Стрільців О.М., 

Никифорчук 

Д.Й., 

УЗКПЛ 

методичні 

рекомендації 

щодо порядку 

звітування за 

результатами 

моніторингу 

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 

61.   Організація та 

проведення на базі 

НАВС із залученням 

громадськості, 

міжнародних 

організацій та інших 

заінтересованих 

інституцій з нагоди 

Міжнародного дня 

боротьби з корупцією 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Реалізація державної 

антикорупційної 

політики в 

міжнародному вимірі» 

Щорічно 

до 15 

грудня 

Никифорчук 

Д.Й., 

керівники 

структурних 

підрозділів, 

Стрільців О.М.  

Проведено 

захід 

Виконано. 09-10.12.2020 в 

НАВС організовано та 

проведено V Міжнародну 

науково-практичну 

конференцію «Реалізація 

державної антикорупційної 

політики в міжнародному 

вимірі» в дистанційній формі (у 

режимі конференц-зв’язку) за 

участі у першій день понад 500 

осіб, а в другий день до 300 

осіб. 

62.   Організація та Що березня Удалова Л.Д., Охоплено Виконано. 24.06.2020 в НАВС 
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проведення на базі 

НАВС навчання щодо 

основних положень  

антикорупційного 

законодавства 

(обмежень, заборон), а 

також правил етичної 

поведінки для 

управлінського складу 

територіальних органів 

МВС 

2020,  

2021,  

2022 

Дубівка І.В., 

керівники 

профільних 

кафедр 

навчанням 

згідно з 

державним 

замовленням 

 

відбулися навчання за участю 

318 осіб в дистанційній формі (у 

режимі конференц-зв’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 

запобігання корупції 

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 

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. 30.09.2020 

організовано та проведено 

навчання в дистанційній формі (у 

режимі конференц-зв’язку з 

використанням YouTube каналу 

НАВС) з основних положень 

антикорупційного законодавства 

для працівників підконтрольних 
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Міністрові державних 

органів/формувань (всього 275 

осіб). 

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. 28.05.2020 в НАВС 

відбулися навчання в 

дистанційній формі (у режимі 

конференц-зв’язку) за участі 190 

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). У заході взяли 

участь 190 осіб. 

66.   Організація та 

проведення на базі 

Прикарпатського 

факультету НАВС 

навчання щодо 

основних положень  

антикорупційного 

законодавства 

Що 

листопада 

2020,  

2021,  

2022 

Терещенко 

Ю.В., 

Дубівка І.В., 

керівники 

профільних 

кафедр 

Охоплено 

навчанням не 

менше 100 осіб 

(щорічно) 

Виконано. 26.11.2020 відбулися 

навчання в дистанційній формі (у 

режимі конференц-зв’язку з 

використанням YouTube каналу 

НАВС) з основних положень 

антикорупційного законодавства 

для працівників територіальних 

органів МВС, закладів, установ і 
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(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 

підприємств, що належать до 

сфери управління МВС, у 

Чернівецькій, Івано-

Франківській та Хмельницькій 

областях (всього 54 особи). 

 

 

 

 

 

Уповноважений  

з антикорупційної діяльності          Олександр СТРІЛЬЦІВ 

 

 

 

 

 

 

 


