НАКАЗ
КОМАНДУВАЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
27.02.2017

м. Київ

№ 119

Про затвердження Антикорупційної
програми
Національної
гвардії
України на 2017 рік

На підставі розділу 3 засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затверджених Законом України
від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, та на виконання пункту 14 розділу II
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики
в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, наказу
командувача Національної гвардії України від 07.02.2017 № 81«Про організацію
підготовки Антикорупційної програми Національної гвардії України на 2017 рік
та проведення моніторингу її виконання»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Антикорупційну програму Національної гвардії України на
2017 рік (далі – Антикорупційна програма), що додається.
2. Начальникам (командирам) територіальних управлінь Національної
гвардії України, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових
навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів
охорони здоров’я та установ:
1) у межах відповідальності забезпечити реалізацію передбачених в
Антикорупційній програмі заходів у встановлені строки;
2) щороку – до 01 лютого, 01 квітня, 01 липня і 01 жовтня надавати до
служби з питань запобігання і виявлення корупції відділу адміністративноаналітичної та правової роботи апарату командувача Національної гвардії
України інформацію про виконання Антикорупційної програми згідно з
визначеними індикаторами.
3. Службі з питань запобігання і виявлення корупції відділу
адміністративно-аналітичної та правової роботи апарату командувача
Національної гвардії України забезпечити узагальнення наданих матеріалів та
інформування щороку до 05 лютого, 05 квітня, 05 липня і 05 жовтня

Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС про стан
виконання Антикорупційної програми відповідно до визначених індикаторів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
командувача Національної гвардії України (по роботі з особовим складом).
5. Наказ оголосити особовому складу Національної гвардії України в
частині, що його стосується.
Командувач Національної
гвардії України
генерал-лейтенант

Ю.В. Аллеров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ командувача
Національної гвардії України
27.02.2017 № 119
(із змінами, внесеними наказами
командувача Національної гвардії
України від 23.05.2017 № 314,
від 17.08.2017 № 532)
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Національної гвардії України на 2017 рік
Визначення загальних засад діяльності Національної гвардії України
щодо запобігання і виявлення корупції
Антикорупційну
програму
Національної
гвардії
України
на 2017 рік (далі – Антикорупційна програма НГУ) розроблено відповідно до
Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», на
виконання Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на
2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року № 265 (далі – Державна програма), та з урахуванням
розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 року № 803-р
«Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади», положень Методології оцінювання корупційних
ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного
агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентство) від 02.12.2016
№ 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за
№ 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних
програм органів влади, затверджених рішенням Агентства від 19.01.2017 № 31.
Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції
визначаються розпорядчими документами Міністерства внутрішніх справ
України (далі – МВС).
Діяльність щодо запобігання і виявлення корупції в Головному
управлінні Національної гвардії України, територіальних управліннях,
з’єднаннях, військових частинах (підрозділах), вищих військових навчальних
закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони
здоров’я та установах (далі – військові частини) ґрунтується на принципах
верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини та
громадянина, позапартійності, безперервності, законності, відкритості для
демократичного
цивільного
контролю,
прозорості,
відповідальності,
централізованого керівництва,єдиноначальності.
В основу розроблення Антикорупційної програми НГУ покладено такі
принципи:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України,
законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативноправовим актам;
необхідність створення внутрішньої організаційної системи запобігання і
протидії корупції;
участь особового складу Національної гвардії України у формуванні та
реалізації антикорупційних стандартів і процедур;
відповідальність та невідворотність покарання для особового складу
Національної гвардії України незалежно від займаної посади та інших умов у
разі вчинення ними корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
Антикорупційна програма НГУ є логічним продовженням реалізації
заходів, передбачених у попередній Антикорупційній програмі НГУ
на 2016 рік – першій програмі, розробленій в умовах утвореної у 2014 році
Національної гвардії України. При її розробленні враховувалися результати
проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Національної
гвардії України.
В Антикорупційній програмі НГУ, зокрема:
визначено мету;
наведено шляхи і способи розв’язання проблеми зниження рівня корупції
в діяльності Національної гвардії України;
передбачено заходи з виконання Національною гвардією України
Державної програми та Антикорупційної програми МВС (додаток 1);
розроблено заходи з виконання антикорупційної стратегії, щодо
запобігання і протидії корупції в Національній гвардії України,навчання та
заходи з поширення інформації про програми антикорупційного спрямування, а
також зазначено індикатори виконання заходів (очікувані результати)
(додаток 2);
містяться результати оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної гвардії України, проведеної комісією з підготовки
антикорупційної програми і проведення моніторингу її виконання на виконання
наказу командувача Національної гвардії України від 07.02.2017 № 81, та
заходи з їх усунення (додаток 3);
визначено процедури моніторингу її виконання.
Мета Антикорупційної програми НГУ
Метою Антикорупційної програми НГУ є:
забезпечення створення та координація системи запобігання і протидії
корупції в Національній гвардії України;
подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження
корупційних ризиків у Національній гвардії України та підвищення рівня
довіри громадян до діяльності правоохоронних органів;
виховання
антикорупційної
правосвідомості,
доброчесності
військовослужбовців і працівників Національної гвардії України та формування

негативного ставлення до корупційних правопорушень під час захисту
суверенітету і територіальної цілісності України.
Шляхи і способи розв’язання проблеми зниження рівня корупції в
діяльності НГУ
З часу утворення Національної гвардії України у 2014 році та упродовж
2015-2016 років правоохоронними органами здійснено повідомлення про
підозру
у
вчиненні
корупційних
кримінальних
правопорушень
16 військовослужбовцям та одному працівнику Національної гвардії України.
За результатами досудового розслідування прокурор у 14 кримінальних
провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення звернувся до суду з
обвинувальним актом стосовно 17 осіб. У закінчених досудовим
розслідуванням із зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом
кримінальних провадженнях виявлено 14 кримінальних корупційних
правопорушень, із них: за статтею 368 КК України – 3; за статтею 369 КК
України – 1; за статтею 369-2 КК України – 4; за статтею 410 КК України – 6.
Судами розглянуто 9 кримінальних проваджень на підставі
обвинувальних актів, за результатами судового розгляду засуджено 9 осіб.
Із числа засуджених: 8 – проходили військову службу за контрактом та один
працівник; 4 особи офіцерського складу (у тому числі 3 старші офіцери),
2 прапорщики, 2 сержанти.
Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинили
4 військовослужбовці Національної гвардії України, із них: один офіцер та
3 військовослужбовці за контрактом.
За порушення вимог антикорупційного законодавства одного
військовослужбовця
Національної
гвардії
України
притягнуто
до
дисциплінарної відповідальності.
Головним управлінням Національної гвардії України впродовж
2014-2016 років ініційовано та здійснено ряд заходів, спрямованих на
запобігання та виявлення корупції в її діяльності. Для цього передбачено
об’єднання зусиль командування Національної гвардії України, начальників
(командирів) військових частин, спрямованих на реалізацію у сфері
антикорупційної політики таких пріоритетних напрямів:
створення ефективного механізму запобігання і протидії корупції;
реалізація антикорупційної політики в кадровому забезпеченні,
формування негативного ставлення особового складу до корупції, забезпечення
його доброчесності;
здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
запобігання корупції у сфері публічних закупівель;
посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення
прозорості виконання бюджетних програм, розвиток та підтримка системи
внутрішнього фінансового контролю;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог
антикорупційного законодавства, захист викривачів;
забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до
здійснення антикорупційних заходів;
міжнародне співробітництво.
З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і
протидії корупції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» у
Національній гвардії України утворено (визначено) уповноважені підрозділи
(особи) з питань запобігання та виявлення корупції, а саме:
у Головному управлінні Національної гвардії України утворено службу з
питань запобігання і виявлення корупції відділу адміністративно-аналітичної та
правової роботи апарату командувача Національної гвардії України (далі –
служба), яка є уповноваженим підрозділом Головного управління НГУ з питань
запобігання та виявлення корупції. Завдання і функції служби визначені
положенням про апарат командувача Національної гвардії України Головного
управління НГУ, що затверджене наказом командувача Національної гвардії
України;
у військових частинах наказами командирів військових частин визначені
уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції. Функціональні
обов’язки уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції
розробляються на підставі Типового положення про уповноважений підрозділ
(особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706.
Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування
Антикорупційне
навчання
військовослужбовців
і
працівників
Національної гвардії України здійснюється на постійній основі в наступних
формах:
підготовка підрозділів Національної гвардії України;
підготовка офіцерів;
підготовка слухачів, курсантів вищих навчальних закладів;
підготовка курсантів навчального центру Національної гвардії України;
підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом;
інформування.
Перелік необхідних для вивчення військовослужбовцями і працівниками
Національної гвардії України тем та обсяг навчальних годин визначається
відповідними програмами і планами.
З метою поширення інформації антикорупційного спрямування можуть
проводитися семінари, круглі столи, тренінги, у тому числі пов’язані з участю
військовослужбовців і працівників Національної гвардії України у заходах, що
проводяться міжнародними організаціями, представниками громадськості
тощо.

Процедури щодо моніторингу,оцінки виконання та періодичного
перегляду програм
Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми НГУ
здійснюється комісією з підготовки антикорупційної програми НГУ та
проведення моніторингу її виконання (далі – комісія), склад якої визначається
наказом командувача Національної гвардії України. До складу комісії
включаються представники управління кадрової роботи, фінансовоекономічного та юридичного управлінь, відділу внутрішнього аудиту, служби з
питань запобігання і виявлення корупції, представники громадськості (за
згодою), а також особи, які володіють знаннями про особливості діяльності
Національної гвардії України.
До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку
залучатися інші працівники управлінь, окремих відділів та служб Головного
управління Національної гвардії України, військових частин, інших державних
органів(за згодою їх керівників) та експерти і консультанти, у тому числі з
громадських та міжнародних організацій (за їх згодою), які не входять до їх
складу, але можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної
оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної гвардії України.
Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал.
Підготовка та організація засідання комісії покладається на службу.
Рішення комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для
здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної
програми НГУ.
У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи
з виконання Антикорупційної програми НГУ, формування пропозицій у разі
необхідності в її корегуванні та поточний моніторинг здійснюється службою,
яка за необхідності інформує в установленому порядку про хід виконання
Антикорупційної програми НГУ командувача Національної гвардії України.
Антикорупційна програма НГУ розміщується на офіційному веб-сайті
Національної гвардії України. Незалежний громадський контроль
Антикорупційної програми НГУ здійснюється громадською спілкою
«Громадська Рада «Доброволець», представник якої входить до складу комісії.
До контролю можуть також залучатися громадські організації та міжнародні
інституції.
Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною
програмою НГУ, проводиться щокварталу комісією під час розгляду
узагальненої інформації, що подається до Управління запобігання корупції та
проведення люстрації МВС. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними
комісією.
Антикорупційна програма НГУ підлягає перегляду, якщо внесено зміни
до Державної програми, антикорупційної програми МВС на 2017 рік та інших
актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо виявлено

недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою НГУ,
у процесі їх реалізації.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Антикорупційної програми НГУ здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених Національній
гвардії України, а також інших джерел, не заборонених законом.

Керівник апарату командувача
Національної гвардії України з
питань режиму та діяльності –
секретар військової ради
полковник

В.І. Грабчак

Додаток 1
до Антикорупційної програми НГУ

1. Заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265
№
з/п

1
1.

Найменування
завдання/заходу
(із зазначенням номера
завдання та номера
заходу) Державної
програми,
співвиконавцем якого є
НГУ
2

Строк
виконання,
визначений
Державною
програмою

Найменування
заходу в НГУ

Строк
виконання
в НГУ

Відповідальний
за виконання в
НГУ

3
4
5
6
І. Формування та реалізація державної антикорупційної політики
Забезпечення укладення
Листопад
Укладення спільних Протягом
УЗ та І ГУ НГУ,
договорів про
2015 року
нормативних
місяця після
ФЕУ ГУ НГУ,
забезпечення доступу
документів про
надходження
ЮУ ГУ НГУ
Національного агентства з
забезпечення
звернень
питань запобігання
доступу НАЗК до
НАЗК
корупції до
інформаційних баз
інформаційних баз даних
даних ГУ НГУ
державних органів,
органів влади Автономної
Республіки Крим, органів
місцевого
самоврядування
(завдання 1, захід 1)

Індикатор
виконання
(очікуваний
результат)

Джерела
фінансування

7

8

Укладені
договори

У межах коштів
державного
бюджету

2.

Забезпечення прямого
доступу Агентства до
інформаційних баз даних
державних органів,
органів влади Автономної
Республіки Крим, органів
місцевого
самоврядування
(завдання 1, захід 1)

До 1 січня
2016 р.

Забезпечення
доступу НАЗК до
інформаційних баз
даних ГУ НГУ

У строки,
визначені
спільними
нормативними
документами

УЗ та І ГУ НГУ,
ФЕУ ГУ НГУ,
ЮУ ГУ НГУ

Забезпечено
доступ до баз
даних

У межах коштів
державного
бюджету

3.

Забезпечення проведення
тренінгів для працівників
уповноважених
підрозділів
(уповноважених осіб) не
рідше ніж двічі на рік
(завдання 1, захід 2)

Відповідно до
строків,
визначених
Агентством

Забезпечення участі
працівників служби
з питань
запобігання і
виявлення корупції
відділу
адміністративноаналітичної та
правової роботи
апарату
командувача
Національної гвардії
України

Відповідно
до строків,
визначених
НАЗК

СЗВК АК НГУ

Охоплено
навчанням не
менше 50%
штатної
чисельності
уповноваженого
підрозділу

У межах коштів
державного
бюджету та
коштів
міжнародної
фінансової
допомоги

Впровадження
системного підходу до
запобігання корупції в
органах виконавчої влади
та органах місцевого

Щороку до
1 березня

СЗВК АК НГУ

Отримано
висновок
УЗКПЛ МВС

У межах коштів
державного
бюджету

4.

ІІ. Запобігання корупції
Розроблення та
До
подання для
25 лютого
погодження до
2017 року
МВС проекту
антикорупційної
програми НГУ на

2017 рік

самоврядування на основі
результатів аналізу
корупційних ризиків,
зокрема, забезпечення
затвердження
антикорупційних програм
у центральних та
місцевих органах
виконавчої влади
(завдання 14, захід 1)
5.

Забезпечення
затвердження
антикорупційних програм
та призначення
уповноважених осіб на
державних
підприємствах, у
господарських
товариствах (у яких
державна частка
перевищує 50 відсотків)
відповідно до Закону
України “Про запобігання
корупції”
(завдання 16, захід 1)

Щороку
до 1 квітня

Організація
розроблення,
затвердження
антикорупційних
програм закладів,
установ,
підприємств,
організацій, що
належать до сфери
управління НГУ

До 01 квітня
2017 року

СЗВК АК НГУ

Затверджено
У межах коштів
антикорупційну державного
програму та
бюджету
визначено осіб
відповідальних
за її реалізацію

2. Заходи щодо запобігання корупції, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 05 жовтня 2016 року № 803-р
Найменування
Строк
Найменування
№
завдання/заходу
виконання,
заходу в НГУ
з/п (із зазначенням номера
визначений
завдання та номера
Розпорядженн
заходу) /в
ям КМУ
Розпорядженні КМУ
№803-р,
співвиконавцем якого є
НГУ
1
2
3
4
1. Проведення аналізу актів Не визначено
Проведення аналізу
Кабінету Міністрів
актів Кабінету
України та нормативноМіністрів України
правових актів МВС, які
та нормативнорегламентують діяльність
правових актів
Національної гвардії
МВС, які
України, розпорядчих
регламентують
документів Національної
діяльність
гвардії України, з метою
Національної
виявлення в них
гвардії України,
можливих
корупціогенних факторів
розпорядчих
(пункт 63 заходів)
документів
Національної
гвардії України, з
метою виявлення в
них можливих
корупціогенних
факторів

Строк
виконання
в НГУ

Відповідальні
за виконання
в НГУ

Індикатор виконання
(очікуваний
результат)

5
Грудень
2017 року

6
СЗВК АК НГУ
ЮУ ГУ НГУ

7
Подання в
установленому порядку
пропозицій з метою
внесення змін до актів
Кабінету Міністрів
України та нормативноправових актах МВС,
які регламентують
діяльність
Національної гвардії
України, відсутність
положень, що сприяють
або можуть сприяти
вчиненню корупційних
або пов’язаних з
корупцією
правопорушень,
розпорядчих
документів
Національної гвардії
України

Джерела
фінансуван
ня

8
У межах
коштів
державного
бюджету

1
2.

2
3
Залучення громадськості Не визначено
до
здійснення
антикорупційних заходів
та моніторингу діяльності
Національної
гвардії
України
(пункт 64 заходів)

4
5
Залучення
Перше
громадськості
до півріччя
здійснення
2017 року
антикорупційних
заходів
та
моніторингу
діяльності
Національної
гвардії України

3.

Запровадження
Не визначено
системного
навчання
посадових осіб Головного
управління Національної
гвардії
України,
територіальних управлінь
Національної
гвардії
України,
з’єднань,
військових
частин
(підрозділів),
вищих
військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових
частин
(центрів), баз, закладів
охорони
здоров’я
та
установ,
з
питань,
пов’язаних
із
запобіганням корупції
(пункт 65 Заходів)

Запровадження
2017 рік
системного
навчання посадових
осіб Головного
управління
Національної
гвардії України,
територіальних
управлінь
Національної
гвардії України,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів), баз,
закладів охорони
здоров’я та установ,
з питань,
пов’язаних із
запобіганням
корупції

6
СЗВК АК НГУ

7
Відкритість для
суспільства відповідної
інформації, власником
якої є Національна
гвардія України;
розробка та
впровадження
антикорупційних
заходів за участю
громадськості
УБСП ГУ НГУ, Участь у навчанні
СЗВК АК НГУ різних категорій
посадових осіб
Головного управління
Національної гвардії
України,
територіальних
управлінь
Національної гвардії
України, з’єднань,
військових частин
(підрозділів), вищих
військових навчальних
закладів, навчальних
військових частин
(центрів), баз, закладів
охорони здоров’я та
установ

8
У межах
коштів
державного
бюджету

У межах
коштів
державного
бюджету

3. Заходи, передбачені Антикорупційною програмою МВС на 2017 рік з виконання антикорупційної стратегії, щодо
запобігання і протидії корупції в системі МВС, навчання та заходи з поширення інформації про програми
антикорупційного спрямування. Очікувані результати
№
п/п

Найменування завдання
/заходу (із зазначенням
номеру заходу)
антикорупційної програми
МВС, співвиконавцем якого
є НГУ

1

2

Строк виконання, Найменування заходу в НГУ
визначений
антикорупційною
програмою

3

4

Відповідальні
за виконання в
НГУ/ строк
виконання в
НГУ

Індикатор
виконання
(очікуваний
результат)

Джерела
фінансування

5

6

7

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції
Погодження
проектів
Лютий
Погодження у УЗКПЛ МВС СЗВК АК НГУ
Отримано
У межах
антикорупційних
програм
2017року
проекту
антикорупційної
погодження
видатків
Національної гвардії України,
програми НГУ на 2017 рік
До 27.02.2017
антикорупційної
державного
підконтрольних
Міністрові
програми
бюджету
внутрішніх справ центральних
органів виконавчої влади
(завдання 1 захід 2)
2.
Розроблення, затвердження та
Лютий
Затвердження та надсилання СЗВК АК НГУ
Отримано
У межах
надсилання на погодження до
2017року
на погодження до НАЗК
погодження
видатків
Агентства Антикорупційних
Антикорупційної
програми
До 28.02.2017
антикорупційної
державного
програм
НГУ на 2017 рік
програми
бюджету
(завдання 1 захід 1)
ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з
поширення інформації про програми антикорупційного спрямування
3.
Організація та проведення на Березень – грудень Організація та проведення на
УКР ГУ НГУ,
Охоплено
У межах
базі Національної академії
2017 року
базі Національної академії СЗВК АК НГУ
навчання не
видатків
внутрішніх справ підвищення
внутрішніх справ підвищення
менше 50% від
державного
кваліфікації (спеціалізації) для
кваліфікації (спеціалізації) для
Відповідно до
загальної штатної
бюджету,
різних категорій працівників
різних категорій працівників
графіків МВС
чисельності НГУ
кошти від
Національної гвардії, ЦОВ,
Національної гвардії України з
міжнародної
діяльність яких координується
питань запобігання корупції
технічної
КМУ
через
Міністра
допомоги
1.

внутрішніх справ, закладів
установ, підприємств,
організацій, що належать до
сфери їх управління, з питань
запобігання корупції
(завдання 1, захід 5)
4.

5.

6.

7.

ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Проведення
роз’яснення
Протягом
Проведення роз’яснення
УКР ГУ НГУ,
Усім декларантам
У межах
суб’єктам декларування щодо
I кварталу
суб’єктам декларування щодо
СЗВК АК НГУ,
відомі вимоги
видатків
заповнення декларацій особи,
2017 року
заповнення декларацій особи,
командири
законодавства
державного
уповноваженої на виконання
уповноваженої на виконання
військових
щодо фінансового
бюджету
функцій
держави
або
функцій держави або
частин НГУ
контролю
місцевого самоврядування
місцевого самоврядування
(завдання 1, захід 2)
Протягом 1
кварталу 2017
Організація
подання
До 01 квітня
Організація подання особами
УКР ГУ НГУ,
Усіма
У межах
працівниками
суб’єктам
2017 року
із числа військовослужбовців і СЗВК АК НГУ,
декларантами
видатків
декларування
декларацій
працівників НГУ, які є
командири
подані декларації
державного
особи,
уповноваженої
на
суб’єктам декларування,
військових
бюджету
виконання функцій держави
декларацій особи,
частин НГУ
або місцевого самоврядування
уповноваженої на виконання
(завдання 1, захід 3)
функцій держави або
До 01.04.2017
місцевого самоврядування
Перевірка фактів своєчасності
До 14 квітня
Перевірка фактів своєчасності
СЗВК АК НГУ,
СВЗК АК НГУ
У межах
подання декларацій суб’єктами
2017 року
подання декларацій особами із
командири
надано
видатків
декларування
числа військовослужбовців і
військових
узагальнену
державного
працівників НГУ, які є
частин НГУ/
інформацію про
бюджету
суб’єктами декларування
До 14.04.2017
проведені
перевірки до
УЗКПЛ МВС
Повідомлення
НАЗК
про
Упродовж трьох
Повідомлення НАЗК про
СЗВК АК НГУ,
До НАЗК
У межах
неподання або несвоєчасне робочих днів з дня неподання або несвоєчасне
командири
надіслано лист з
видатків
подання (у разі виявлення виявлення такого подання (у разі виявлення
військових
інформацією про
державного
такого
факту)
декларацій
факту
такого факту) декларацій
частин НГУ/
наявні факти,
бюджету
суб’єктами декларування
суб’єктами декларування
повідомлено про
(завдання 1, захід 5)
упродовж трьох
це НАЗК за
робочих днів з
встановленою
дня виявлення
електронною

такого факту

8.

9.

формою та
поінформовано
УЗКПЛ
VII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності МВС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,
міжнародна діяльність
Проведення самооцінки
До 20 березня
Проведення самооцінки
СЗВК АК НГУ
Проведено
У межах
структур сектору безпеки і
2017 року
структур сектору безпеки і
самооцінку,
видатків
оборони держави на предмет
оборони держави на предмет
До 20.02.2017
матеріали
державного
виявлення корупційних
виявлення корупційних
надіслано до МВС
бюджету
ризиків і загроз в рамках участі
ризиків і загроз в рамках
України в реалізації Програми
участі України в реалізації
НАТО з побудови цілісності,
Програми НАТО з побудови
прозорості, підзвітності,
цілісності, прозорості,
запровадження, доброчесності
підзвітності, запровадження,
та зниження корупційних
доброчесності та зниження
ризиків у роботі оборонних та
корупційних ризиків у роботі
безпекових інституцій
оборонних та безпекових
(Програма ВI)
інституцій (Програма ВI)
(завдання 3, захід 1)
Участь у проведенні курсів,
Згідно із строками, Участь у проведенні курсів,
УМС ГУ НГУ,
Підготовлено звіт
У межах
навчальних тренінгів та інших
визначеними у
навчальних тренінгів та інших
СЗВК АК НГУ/
за результатами
видатків
комунікаційних заходів з
Річній національній комунікаційних заходів з
Згідно із
участі у
державного
антикорупційної тематики для
програмі
антикорупційної тематики для
строками,
проведеному
бюджету,
посадовців сектору безпеки і
співробітництва
посадовців сектору безпеки і
визначеними у
заході
кошти
оборони України,що
між Україною та
оборони України, що
Річній
міжнародної
організовуються в рамках
НАТО на 2017 рік організовуються в рамках
національній
технічної
реалізації Програми ВІ
реалізації Програми ВІ
програмі
допомоги
(завдання 3, захід 2)
(завдання 3, захід 2)
співробітництва
між Україною та
НАТО на 2017
рік

Перелік скорочень,
які використовуються в додатку 2 до Антикорупційної програми НГУ
НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції;
УЗКПЛ МВС – управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України;
ГУ НГУ – Головне управління Національної гвардії України;
НГУ – Національна гвардія України;
УКР ГУ НГУ – управління кадрової роботи Головного управління Національної гвардії України;
УМС ГУ НГУ – управління міжнародного співробітництва Головного управління Національної гвардії України;
УБСП ГУ НГУ – управління бойової і спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України;
УЗ та І ГУ НГУ – Управління зв’язку та інформатизації Головного управління Національної гвардії України;
ЮУ Головного управління НГУ – юридичне управління Головного управління Національної гвардії України;
СЗВК АК НГУ – служба з питань запобігання і виявлення корупції відділу адміністративно-аналітичної та правової роботи апарату
командувача Національної гвардії України Головного управління Національної гвардії України;
командири військових частин – командири (начальники) територіальних управлінь, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих
військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ.

Керівник апарату командувача Національної гвардії України
з питань режиму та діяльності – секретар військової ради
полковник

В.І. Грабчак

Додаток 2
до Антикорупційної програми

Заходи з виконання антикорупційної стратегії, щодо запобігання і виявлення корупції в Національній гвардії
України, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Очікувані
результати
Найменування
Найменування заходу
Строк
Відповідальні за
завдання
виконання
виконання
1
2
3
4
І. Забезпечення системного підходу до організації діяльності щодо запобігання і виявлення корупції
1. Здійснення
1. Розробка наказу командувача НГУ про вересень
СЗВК АК НГУ
організаційних
систему організації роботи з питань 2017 р.
заходів щодо
запобігання і виявлення корупції в НГУ
запобігання і
виявлення корупції
2. Проведення засідань комісії з щоквартально
Комісія з
підготовки антикорупційної програми
підготовки
НГУ та проведення моніторингу її
антикорупційно
виконання з метою:
ї програми НГУ
а) аналізу стану виконання Державної
та проведення
програми
щодо
реалізації
засад
моніторингу її
державної антикорупційної політики в
виконання
Україні на 2015 – 2017 роки,
Антикорупційної програми МВС та
Антикорупційної
програми
НГУ,
ефективності вжитих заходів;
б) проведення оцінки корупційних
ризиків;
в) розроблення проекту змін до
редакції Антикорупційної програми НГУ
на 2017 рік та проекту Антикорупційної
програми НГУ на 2018 рік.
3. Погодження з МВС проекту до 28.02.2018
СЗВК АК НГУ
антикорупційної програми НГУ на 2018
рік, її затвердження та надсилання до
НАЗК.
3. Проведення перевірок дотримання Протягом 2017 СЗВК АК НГУ

Індикатори виконання
5
Наказ командувача НГУ
підписано та доведено до
структурних підрозділів
ГУ
НГУ,
військових
частин
Підписано
протокол
засідання комісії

Джерела
фінансування
6
у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ
у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

Антикорупційну
у межах коштів
програму затверджено та державного
надіслано до НАЗК
бюджету, виділених
на утримання НГУ
підготовка звітів про у межах коштів

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

3.Забезпечення
контрольнонаглядової функції

Закону України "Про запобігання року
згідно
корупції" у військових частинах НГУ
графіку виїздів
офіцерів
ГУ
НГУ
1. З урахуванням кадрових змін, що Протягом
Командири
проводяться у військових частинах, всього періоду
військових
визначення уповноважених осіб з питань
частин
запобігання і виявлення корупції

2. Актуалізація
інформації
про Щоквартально
уповноважених осіб з питань запобігання до 10 числа
і виявлення корупції військових частин
місяця,
наступного за
звітним
періодом
3. Розробка методичних рекомендацій 3 квартал
щодо
особливостей
діяльності 2017 р.
уповноважених підрозділів (осіб) з
питань запобігання і виявлення корупції
органів військового управління та
військових частини НГУ

СЗВК АК НГУ

1.Розробка розпорядчого документа, 3 квартал
щодо проведення перевірок в НГУ
2017 р.

УКДВ ГУ НГУ,
ОУШ ГУ НГУ,
ЮУ ГУ НГУ,
СЗВК АК НГУ

СЗВК АК НГУ

результати
проведених державного
перевірок та надання їх бюджету, виділених
командувачу НГУ
на утримання НГУ
Здійснюється своєчасне
визначення
уповноважених осіб з
питань запобігання і
виявлення корупції з
урахуванням
кадрових
змін
Узагальнено інформацію
про уповноважених осіб

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

Методичні рекомендації
щодо
особливостей
діяльності
уповноважених
підрозділів
(осіб)
з
питань запобігання і
виявлення
корупції
органів
військового
управління та військових
частини НГУ розроблено,
затверджено і доведено
до військових частин
Розпорядчий документ,
щодо
проведення
перевірок
в
НГУ
прийнятий

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

II. Антикорупційні заходи з питань кадрового забезпечення, формування негативного ставлення до корупції,
навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

1.Удосконалення
системи кадрового
забезпечення,
підвищення
антикорупційного
потенціалу
прийняття кадрових
рішень

1. Утворення доступного інформаційного 4 квартал
ресурсу про вакантні посади в НГУ
2017 р.

УКР ГУ НГУ,
УЗтаІ ГУ НГУ

2.Розробка
і
забезпечення
супроводження прийняття Положення
про проходження військової служби в
Національній гвардії України
3.Проведення перевірок достовірності
відомостей щодо застосування заборон,
передбачених частинами 3 і 4 статті 1
Закону України «Про очищення влади»
4.Проведення в межах повноважень
спеціальних перевірок стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, які
передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища
та посад з підвищеним корупційним
ризиком
в
органах
військового
управління та військових частинах
5. Розробка і прийняття кодексу етики
військовослужбовця НГУ

грудень 2017 р.

УКР ГУ НГУ,
ЮУ НГУ

Протягом
всього періоду

УКР ГУ НГУ,
командири
військових
частин
УКР ГУ НГУ,
СЗВК АК НГУ,
командири
військових
частин

Протягом
всього періоду
у встановлені
законодавством
строки

травень 2017р.

2.Усунення
корупційних ризиків
у довідковій роботі

1.Розробка методичних рекомендацій з 4 квартал
питань ведення довідкової роботи
2017 рік

3.Забезпечення
доброчесності через
здійснення

1. Проведення лекцій, семінарів, круглих Протягом
столів, інформувань, тренінгів із різними всього періоду
категоріями посадових осіб НГУ з за окремими

УРОС ГУ НГУ,
УКР ГУ НГУ,
СЗВК АК НГУ
УКР НГУ,
ФЕУ НГУ,
Логістика ГУ
НГУ, СПІ АК
НГУ, СЗВК АК
НГУ
СЗВК АК НГУ,
УКР ГУ НГУ,
УРОС ГУ НГУ,

Утворено
доступний
інформаційний
ресурс
про вакантні посади в
НГУ.
Забезпечена
можливість
осіб
отримувати інформацію
для участі в процедурах
конкурсного
відбору
кандидатів на посади
Положення
про
проходження військової
служби в НГУ прийнято

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

Кодекс
етики
військовослужбовця НГУ
прийнято, доведено до
військових частин
Методичні рекомендації
розроблено

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ
у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ
Складання довідок про у межах коштів
результати перевірок
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ
Складання довідок про у межах коштів
результати перевірок
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

Складено
звіт
про у межах коштів
проведення навчального державного
заходу
бюджету, виділених

правового
питань
вивчення
антикорупційного планами
виховання,
законодавства
та
практики
його
організація
практичного застосування
підготовки і
підвищення
кваліфікації з питань
запобігання і
виявлення корупції
2.Проведення інформування на тему до 09.12.2017 р.
"Реалізація Антикорупційної стратегії в
Національній гвардії України" до
Міжнародного дня боротьби з корупцією
3.Надання консультацій та роз’яснень з Протягом
питань антикорупційного законодавства всього періоду
та
практики
його
застосування
посадовим особам, військовослужбовцям
і працівникам НГУ за їх зверненням

4.Забезпечення
дотримання вимог
законодавства при
притягненні
військовослужбовців
і працівників до
юридичної
відповідальності за
вчиненні
правопорушення

1.Проведення аналізу (з попереднім
проведенням перевірок у військових
частинах) стану дотримання посадовими
особами законодавства при притягненні
військовослужбовців і працівників до
юридичної відповідальності, передачі
матеріалів до правоохоронних органів,
спеціально уповноважених суб’єктів.
2.Підготовка (оновлення) методичних
рекомендацій
з
питань
розгляду
посадовими особами НГУ матеріалів про
вчинення
військовослужбовцями
правопорушень

ЮУ ГУ НГУ,
командири
військових
частин,
представники
НАЗК,
правоохоронних
органів,
міжнародних
організацій
СЗВК АК НГУ,
командири
військових
частин,
СЗВК АК НГУ,
УКР ГУ НГУ,
ЮУ ГУ НГУ,
командири
військових
частин

3 квартал
2017 р.

УРОС ГУ НГУ
СЗВК АК НГУ,
УКР ГУ НГУ,
ЮУ ГУ НГУ

4 квартал
2017 р.

УРОС ГУ НГУ
СЗВК АК НГУ,
УКР ГУ НГУ,
ЮУ ГУ НГУ

на утримання НГУ,
кошти міжнародної
технічної допомоги

Складено
звіт
про у межах коштів
проведення навчального державного
заходу
бюджету, виділених
на утримання НГУ
Надані
кваліфіковані у межах коштів
консультації
та державного
роз’яснення
посадовим бюджету, виділених
особам,
на утримання НГУ
військовослужбовцям
і
працівникам НГУ за їх
зверненням. Проведена
робота облікована
Складено
підсумковий у межах коштів
документ про результати державного
проведення аналізу
бюджету, виділених
на утримання НГУ,
кошти міжнародної
технічної допомоги
Підготовлені (оновлені)
та
затверджені
у
встановленому порядку,
та доведені до військових
частин
методичні
рекомендації

ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

1.Забезпечення
вимог
антикорупційного
законодавства в
частині фінансового
контролю

2.Забезпечення
виконання вимог
антикорупційного
законодавства в
частині запобігання
та врегулювання
конфлікту інтересів

1.Визначення
та
забезпечення
функціонування
посадових
осіб,
уповноважених проводити перевірки за
фактами подання декларантами із числа
військовослужбовців і працівників НГУ
декларації особи уповноваженої на
виконання
функцій
держави
або
місцевого самоврядування
2.Складання звіту про результати
проведення перевірок за фактами
подання, неподання чи несвоєчасного
подання декларації особи уповноваженої
на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування
3.Проведення
аналізу
ефективності
роботи
щодо подачі
військовими
посадовими особами НГУ та іншими
суб’єктами
декларування
щорічних
декларацій за 2016 рік та декларацій осіб,
які припинили публічну діяльність,
проведення перевірок факту подання
декларацій та реагування на виявлені
порушення
1.Збір
та
узагальнення
оновленої
інформації про близьких осіб, які
проходять
військову
службу
або
працюють
в
органах
військового
управління та військових частинах НГУ

Протягом
всього періоду

СЗВК АК НГУ,
командири
військових
частин

Посадові
особи,
уповноважені проводити
перевірку
факту
своєчасності
подачі,
визначені.
Відповідні
перевірки
проводяться
своєчасно, повно і якісно

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

Щомісячно
протягом
всього періоду

СЗВК АК НГУ,
командири
військових
частин

Звіти своєчасно складені,
інформація
про
результати
проведення
перевірок угазальнена в
СЗВК АК НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

Травень
2017 р.

СЗВК АК НГУ,
УКР ГУ НГУ
командири
військових
частин

Складено
підсумковий у межах коштів
документ про результати державного
проведення аналізу
бюджету, виділених
на утримання НГУ

Червень 2017 р.

СЗВК АК НГУ,
УКР ГУ НГУ,
командири
військових
частин

Складено узагальнений
список близьких осіб із
числа
військовослужбовців
і
працівників НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

СЗВК АК НГУ,
УКР ГУ НГУ,
командири
військових
частин

Складено звіти (доповідні
записки) про результати
проведення перевірок, які
розглянуті
уповноваженими
посадовими особами

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

2.Проведення перевірок дотримання 3 квартал
службовими
особами
НГУ 2017 р.
антикорупційного законодавства щодо
обмеження спільної роботи близьких
осіб, врегулювання конфлікту інтересів

3.Підготовка методичних рекомендацій 3 квартал
щодо
особливостей
врегулювання 2017 р.
конфлікту
інтересів
військовими
службовими особами НГУ

СЗВК АК НГУ,
УКР ГУ НГУ,
ЮУ ГУ НГУ

Підготовлені
та
затверджені
у
встановленому порядку,
доведені до військових
частин
методичні
рекомендації
4.Проведення інформаційної кампанії для КвітеньСЗВК АК НГУ, Проведено інформаційні
військовослужбовців
НГУ,
щодо грудень 2017 р. УКР ГУ НГУ,
кампанії,
розміщено
роз’яснення поняття конфлікту інтересів
відповідне повідомлення
на офіційному веб-сайті
НГУ
IV. Застосування антикорупційних механізмів при запобіганні і припиненні випадків корупційних правопорушень
під час виконання службово-бойових завдань в районі проведення АТО
1.Усунення
1. Розробка і прийняття (оновлення) грудень 2017 р. ОУШ ГУ НГУ
Розпорядчі
документи
(зменшення)
розпорядчих документів, які визначають
розроблені і прийняті
корупційних ризиків правовий статус, права і обов’язки
(оновлені), доведені до
при прийнятті
посадових осіб об’єднаного угруповання
військових частин
управлінських
(угруповань) НГУ в районі проведення
рішень посадовими
АТО
особами підрозділів
НГУ, що залучені
для виконання
завдань в районі
проведення АТО

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ
у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

V. Запобігання корупції при використанні матеріальних ресурсів
1.Попередження
можливості
одержання
неправомірної
вигоди при,
використанні
військового майна,
інших матеріальних
засобів

1. Обов’язкове навчання посадових осіб з Упродовж
питань обліку, використання та списання всього періоду
майна

Логістика ГУ
НГУ,
командири
військових
частин

Всі
посадові
особи
підрозділів
НГУ
ознайомлені
із
нормативно-правовими та
розпорядчими
документами з питань
обліку, використання і
списання
військового
майна

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

2. Проведення перевірок (з виїздом на Відповідно до
місце) виконання посадовими особами. окремого
законодавства
щодо
обліку, графіку
використання та списання військового
майна

Логістика ГУ
НГУ,
ВВА ГУ НГУ,
командири
військових
частин

усунення
умов
зловживання службовим
становищем,
забезпечення
збереження
озброєння,
бойової
техніки
та
військового майна

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

3.Розроблення
нормативно-правового грудень 2017
акту, що регламентуватиме ведення
військового господарства

Логістика ГУ
НГУ

Прийнятий нормативноправовий
акт,
що
регламентуватиме
ведення
військового
господарства
Забезпечено
оприбуткування
отриманої
благодійної
допомоги
та
/або
ненадання інформації про
її обсяги

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

2.Усунення
1.Контроль
з
боку
командування Відповідно до
Логістика ГУ
корупційних
підрозділів НГУ, органів забезпечення за окремого
НГУ,
ризиків, пов’язаних своєчасним і повним відображенням в графіку
ФЕУ ГУ НГУ,
з нецільовим
обліку проведених операцій з одержання
ВВА ГУ НГУ,
використанням
благодійної допомоги
командири
отриманої
військових
благодійної
частин
допомоги
VI. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами,
розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту
1.Удосконалення
1.
Утворення
та
забезпечення 1 півріччя
ВЗТРП ГУ
структурний підрозділ ГУ
системи діяльності
функціонування структурного підрозділу 2017 р.
НГУ,
НГУ,
на
якій
НГУ у сфері
ГУ НГУ, на якій покладається
Логістика ГУ
покладається проведення
публічних
проведення закупівель майна, робіт та
НГУ,
закупівель майна, робіт та
закупівель з метою
послуг за державні кошти (централізація
ФЕУ ГУ НГУ,
послуг
за
державні
усунення
публічних закупівель).
ВВА ГУ НГУ,
кошти, утворений та
корупційних ризиків
УРОС ГУ НГУ, функціонує
та впровадження
УБСП ГУ НГУ,
прозорої системи їх
ВМУ ГУ НГУ,
проведення
УЗ та І ГУ НГУ,
УА ГУ НГУ,
СЗВК АК НГУ
2.Удосконалення
1.Проведення
семінарів,
зборів, Упродовж
ВВА ГУ НГУ,
забезпечення належного
системи
навчання, консультацій,
всього періоду
ФЕУ ГУ НГУ,
кадрового
потенціалу
внутрішнього
конференцій, брифінгів, засідань за
СЗВК АК НГУ, фінансових органів і
фінансового
круглим столом, реалізація пілотних
командири
підрозділів внутрішнього

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

контролю та аудиту

проектів
з
питань
внутрішнього
контролю, у тому числі фінансового
забезпечення, внутрішнього аудиту та
запобігання корупції у сфері фінансів та
використання ресурсів
2.Проведення планових і позапланових Упродовж
внутрішніх аудитів, інших контрольних всього періоду
заходів, а також моніторингу виконання
(врахування)
рекомендацій
за
результатами проведення внутрішнього
аудиту

військових
частин

аудиту

ВВА ГУ НГУ,
ФЕУ ГУ НГУ

Здійснення ефективного
функціонування системи
внутрішнього контролю
(дотримання принципів
законності
та
ефективного
використання бюджетних
коштів)
Розміщена інформація на
веб-сайті НГУ

3.Висвітлення
на
веб-сайті
НГУ Упродовж
ВВА ГУ НГУ,
діяльності внутрішнього аудиту НГУ за всього періоду
ПС АК НГУ
результатами внутрішніх аудитів та
контрольних заходів (за рішенням
командувача НГУ)
VII. Створення умов для повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства та застосування
ефективних і стримуючих заходів до осіб, причетних до корупційних правопорушень
1.Організація
1.Проведення
звірок
з
органами щомісячно
УРОС ГУ НГУ, Забезпечено надходження
системи виявлення
військової
прокуратури
(іншими
командири
достовірної
інформації
інформації про
правоохоронними
органами)
щодо
військових
щодо кримінальних і
порушення вимог
зареєстрованих
кримінальних
і
частин
адміністративних
Закону України
адміністративних
корупційних
корупційних
"Про запобігання
правопорушень
та
правопорушень,
правопорушень
та
корупції", а також
пов’язаних з корупцією, вчинених
правопорушень,
обліку корупційних і військовослужбовцями і працівниками
пов’язаних з корупцією,
пов’язаних з
НГУ, результатів їх розслідування,
вчинених
корупцією
судового
розгляду
кримінальних
військовослужбовцями і
правопорушень, осіб проваджень та справ про адміністративні
працівниками НГУ
винних у їх скоєнні
правопорушення

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

2.Удосконалення
механізму
виявлення та
протидії корупції,
притягнення до
відповідальності та
застосування

2.Ведення обліку осіб, притягнутих до Упродовж
відповідальності
за
вчинення всього періоду
корупційних та пов’язаних з корупцією
правопорушень.

СЗВК АК НГУ,
командири
військових
частин

3.Забезпечення умов для повідомлень Упродовж
громадянами про порушення вимог всього періоду
Закону України "Про запобігання
корупції" особовим складом НГУ
шляхом функціонування на офіційному
веб-сайті НГУ рубрики "Повідомити про
корупцію", телефонів "довіри", засобів
електронного зв’язку

АК НГУ,
УРОС ГУ НГУ,
командири
військових
частин

4.Моніторинг негативних повідомлень у Упродовж
ЗМІ та Інтернет-просторі про корупцію в всього періоду
НГУ, організація їх перевірок та
оприлюднення інформації щодо вжитих
заходів або спростування.

АК НГУ,
командири
військових
частин

1.Проведення службових розслідувань за
фактами
вчинення
військовослужбовцями і працівниками
НГУ корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень

СЗВК АК НГУ,
УРОС ГУ НГУ,
УКР ГУ НГУ,
командири
військових
частин

Протягом
всього періоду
у встановлені
законодавством
строки

Облік осіб притягнутих
до відповідальності за
корупційні та пов’язані з
корупцією
правопорушення
відповідає
даним
державних реєстрів та
статистичним
даним
правоохоронних
і
судових органів
Створена
та
підтримується система,
яка дозволяє отримувати
інформацію про факти
корупційних
та
пов’язаних з корупцією
правопорушень.
На
офіційному
веб-сайті
НГУ зазначений телефон
довіри,
забезпечено
надання
онлайнконсультації,
поповнюється
рубрика
"Запобігання корупції".
Аналізується
та
узагальнюється
інформація про корупцію
в НГУ, забезпечується
відповідне реагування на
повідомлення про факти
корупції.
Висновок
службового
розслідування
затверджений,
видано
наказ
уповноваженої
службової
особи
за
результатами службового
розслідування

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

санкцій
VIII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності НГУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,
міжнародне співробітництво
1.Забезпечення
1.Розміщення на веб-сторінці НГУ Упродовж
АК НГУ,
Висвітлюється
прозорості та
інформації
про
стан
виконання всього періоду
командири
інформація
про
стан
відкритості в
антикорупційних заходів у НГУ
військових
виконання
антикорупційній
частин
антикорупційних заходів
діяльності НГУ
в НГУ
2.Забезпечення участі представників Упродовж
комісія з
Відбулося
засідання
громадськості у засіданнях комісії з всього періоду
підготовки
комісії
за
участі
підготовки антикорупційної програми під час засідань антикорупційно представників
НГУ та проведення моніторингу її комісії
ї програми НГУ громадськості,
яким
виконання
та проведення
надано можливість взяти
моніторингу її
участь в обговоренні
виконання
порядку денного
2.Міжнародне
співробітництво

1.Співпраця
з
представниками Упродовж
міжнародних організацій з метою всього періоду
впровадження
в
діяльність
НГУ
Програми виховання доброчесності «ВІ»

СЗВК АК НГУ,
УМС ГУ НГУ,
ОУШ ГУ НГУ

Програми
виховання
доброчесності
впроваджено в діяльність
НГУ

Перелік скорочень,
які використовуються в додатку 2 до Антикорупційної програми НГУ
НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції;
УЗКПЛ МВС – управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України;
ГУ НГУ – Головне управління Національної гвардії України;
НГУ – Національна гвардія України;
УКР ГУ НГУ – управління кадрової роботи Головного управління Національної гвардії України;
УМС ГУ НГУ – управління міжнародного співробітництва Головного управління Національної гвардії України;
УРОС ГУ НГУ – управління по роботі з особовим складом Головного управління Національної гвардії України;
ФЕУ ГУ НГУ – фінансово-економічне управління Головного управління Національної гвардії України;
УЗ та І ГУ НГУ – Управління зв’язку та інформатизації Головного управління Національної гвардії України;
ВВА ГУ НГУ – відділ внутрішнього аудиту Головного управління Національної гвардії України;
УКДВ ГУ НГУ – управління контролю діяльності військ (інспекція) Головного управління Національної гвардії України;
ЮУ Головного управління НГУ – юридичне управління Головного управління Національної гвардії України;
Логістика ГУ НГУ – Логістика Головного управління Національної гвардії України;

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ
у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

у межах коштів
державного
бюджету, виділених
на утримання НГУ

УКПШ ГУ НГУ – управління командних пунктів Головного управління Національної гвардії України;
ВМУ ГУ НГУ – військове-медичне управління Головного управління Національної гвардії України;
УА ГУ НГУ – управління авіації Головного управління Національної гвардії України;
ВЗТРП ГУ НГУ – відділ закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Головного управління Національної гвардії України;
СЗВК АК НГУ – служба з питань запобігання і виявлення корупції відділу адміністративно-аналітичної та правової роботи апарату командувача
Національної гвардії України Головного управління Національної гвардії України;
СПІ АК НГУ – служби роботи з публічною інформацією відділу документального забезпечення та контролю апарату командувача Національної гвардії
України Головного управління Національної гвардії України;
командири військових частин – командири (начальники) територіальних управлінь, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових
навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ.

Керівник апарату командувача Національної гвардії України
з питань режиму та діяльності – секретар військової ради
полковник

В.І. Грабчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ командувача
Національної гвардії України
23.05.2017 № 314

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної гвардії України
Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»
(далі – Закон) у Головному управлінні Національної гвардії України
(далі – Головне управління НГУ) проведено заходи щодо оцінки корупційних
ризиків у діяльності Національної гвардії України (далі – НГУ).
З цією метою наказом командувача Національної гвардії України від
07.02.2017 № 81 «Про організацію підготовки Антикорупційної програми
Національної гвардії України на 2017 рік та проведення моніторингу її
виконання» у Головному управлінні НГУ утворено комісію з підготовки
Антикорупційної програми НГУ та проведення моніторингу її виконання
(далі – комісія), до складу якої включено 14 посадових осіб структурних
підрозділів Головного управління НГУ. Крім цього, з метою забезпечення
участі в роботі комісії представників громадськості до складу комісії включено
(за згодою) голову громадської спілки «Громадська спілка «Доброволець»
Тиховод Ю.С.
До роботи комісії також залучалися інші посадові особи Головного
управління НГУ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки
корупційних ризиків.
Проводилася робота стосовно вивчення об’єктів оцінки, джерел
інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх
попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо
усунення корупційних ризиків.
На виконання вимог статті 61 Закону та розпорядження Головного
управління НГУ від 30.12.2016 № 27/1/1–8562 командирами (начальниками)
територіальних управлінь, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих
військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз,
закладів охорони здоров’я та установ (далі – військові частини) проведено
оцінку корупційних ризиків у діяльності відповідних військових частин.
Інформацію щодо ідентифікованих у військових частинах корупційних ризиків
узагальнено в Головному управлінні НГУ.
Службою запобігання і виявлення корупції відділу адміністративноаналітичної та правової роботи апарату командувача Національної гвардії
України (далі – служба) у лютому 2017 року вивчено питання щодо вчинення

військовослужбовцями НГУ корупційних правопорушень упродовж 2014-2016
років.
Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у
діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 02.12.2016 №126, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, комісією
ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та
проведено оцінку корупційних ризиків. За результатами виконаних заходів
було складено оцінку корупційних ризиків у діяльності НГУ та заходи щодо їх
усунення, яка є додатком 3 до Антикорупційної програми НГУ на 2017 рік
(далі – Антикорупційна програма), затвердженої наказом командувача НГУ від
27.02.2017 № 119.
Рішенням НАЗК від 04.04.2017 № 132 погоджено Антикорупційну
програму. Водночас, НАЗК висловлено пропозиції до Антикорупційної
програми, зокрема щодо форми оформлення матеріалів оцінки корупційних
ризиків, які розглянуто на засіданні комісії.
За результатами оцінки корупційних ризиків у НГУ, з урахуванням
пропозицій НАЗК, підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у
діяльності НГУ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
(додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня
виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних
ризиків, та заходів щодо їх усунення (додаток 2).
Цей звіт є складовою частиною Антикорупційної програми НГУ на 2017
рік.
Голова комісії з підготовки Антикорупційної
програми НГУ та проведення моніторингу її виконання
генерал-майор

Я.Б. Сподар

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національної гвардії України

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Національної гвардії України, чинники корупційних ризиків
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
Ідентифікований
корупційний ризик

Опис ідентифікованого
корупційного ризику

1
2
1. Управління матеріальними ресурсами
1.Недостатня
Недостатня
доброчесність
доброчесність
окремих
посадових
осіб.
окремих
посадових Відсутність
посадового
осіб,
що
сприяє контролю
за
підлеглим
можливим
фактам особовим
складом,
який
зловживання
ними відповідає за збереження,
службовим
використання
військового
становищем
при майна. Кумівство та інші
використанні
особисті стосунки, унаслідок
матеріальних ресурсів яких
формуються
певні
військової частини
зобов’язання,
домовленості,
кругова
порука,
що
ослабляють
механізми
контролю
та
запобігання
корупції

Чинники корупційного ризику

3
Недосконалість системи відбору
та
підготовки
військовослужбовців
та
працівників
НГУ,
які
призначаються
на
посади,
пов’язані із зберіганням та
використанням військового майна.
Недосконалість роботи (зокрема,
підрозділів внутрішнього аудиту
та посадових осіб вищестоящих
органів військового управління)
при
здійсненні
посадового
контролю за підлеглим особовим
складом, який відповідає за
збереження,
використання
військового майна.
Кумівство та інші особисті
стосунки,
унаслідок
яких
формуються певні зобов’язання,

Можливі наслідки
правопорушення корупційного
правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією
4
Значні фінансові втрати НГУ;
очікуються судові процеси
проти
посадових
осіб;
учинення
корупційного правопорушення
чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією,
передбачає
кримінальну
відповідальність;
утрата
репутації серед широких верств
населення

1

2

3

4

2.Недостатня
доброчесність
окремих
посадових
осіб,
що
сприяє
можливим
фактам
зловживання
ними
службовим
становищем
при
використанні
державних коштів

Недостатня
доброчесність
окремих посадових осіб, що
сприяє фактам зловживань
службовим
становищем.
Неефективний
розподіл
і
витрачання державних коштів,
що надходять на рахунки
військових
частин
для
проведення
закупівлі
матеріально-технічних засобів,
що спонукає посадових осіб до
вчинення корупційних діянь

домовленості, кругова порука, що
ослабляють механізми контролю
та запобігання корупції
Недосконалість системи відбору
та
підготовки
військовослужбовців
та
працівників
НГУ,
які
призначаються
на
посади,
пов’язані
із
використанням
державних коштів.
Неефективний
розподіл
і
витрачання державних коштів, що
надходять на рахунки військових
частин для проведення закупівлі
матеріально-технічних засобів

Значні фінансові втрати НГУ;
очікуються судові процеси
проти
посадових осіб; учинення
корупційного правопорушення
чи
правопорушення, пов’язаного
з
корупцією,
передбачає
кримінальну
відповідальність;
утрата
репутації
серед
широких
верств населення

3.Недосконалість
діяльності посадових
осіб (підрозділів), на
які
покладається
організація
роботи
щодо
здійснення
процедур
публічної
закупівлі, що сприяє
можливим
фактам
зловживання
ними
службовим
становищем
при
здійсненні публічних
закупівель
4.Недостатня
урегульованість

При
здійсненні
процедур
публічних закупівель значних
обсягів
майна
(техніки,
озброєння та ін.) існують
ризики вступу посадових осіб,
які
відповідають
за
організацію та проведення
публічних торгів у змову з
представниками
постачальників товарів, робіт і
послуг з метою укладення
договорів
з
конкретними
юридичними особами

Недосконалість
діяльності
посадових осіб (підрозділів), на
які покладається організація
роботи
щодо
здійснення
процедур публічної закупівлі.
Ризик вступу посадових осіб, які
відповідають за організацію та
проведення публічних торгів, у
змову
з
представниками
постачальників товарів, робіт і
послуг з метою укладення
договорів
з
конкретними
юридичними особами

При
здійсненні
притягнення

процедур Недостатня
діяльності

Значні фінансові втрати НГУ;
очікуються судові процеси
проти
посадових осіб; учинення
корупційного
правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного
з
корупцією,
передбачає
кримінальну
відповідальність;
утрата
репутації
серед
широких
верств населення

урегульованість Не
очікується
фінансових
щодо
здійснення утрат, утрата репутації серед

1

2

3

контролю
за
діяльністю посадових
осіб при притягненні
військовослужбовців
до адміністративної чи
дисциплінарної
відповідальності, що
сприяє
можливим
фактам зловживання
ними
службовим
становищем
при
здійсненні зазначених
процедур

військовослужбовця
до
адміністративної
чи
дисциплінарної
відповідальності
службова
особа може вчинити дії на
користь правопорушника (у
тому числі за одержання від
правопорушника або інших
осіб неправомірної вигоди) з
метою ухилення його від
відповідальності за скоєне
правопорушення,
зокрема,
шляхом
нескладення
протоколу
за
військове
адміністративне
правопорушення
(застосування
заходів,
передбачених Дисциплінарним
статутом
ЗСУ)
або
кваліфікації
скоєного
правопорушення
за
законодавством,
що
передбачає
більш
м'яку
відповідальність
Конфлікт інтересів виникає
внаслідок
існування
можливостей для зловживання
владою.
Наявність
у
працівника
майнового
(немайнового) та приватного
інтересу

контролю за діяльністю посадових
осіб
при
притягненні
військовослужбовця
до
адміністративної
чи
дисциплінарної відповідальності.
Можливість для перекваліфікації
скоєного
правопорушення
в
м'якшу
категорію.
Оцінка
правопорушення
як
дисциплінарного проступку при
наявності підстав для притягнення
до
адміністративної
відповідальності.
Нескладення
протоколу про адміністративне
правопорушення.
Отримання
службовою
особою
від
правопорушника неправомірної
вигоди
за
ухилення
від
відповідальності
за
скоєне
правопорушення

посадових
осіб
НГУ.
адміністративну
дисциплінарну
відповідальність

Недостатня урегульованість у
відомчих документах процедур
повідомлення претендентом на
зайняття
вакантної
посади,
посадовою
особою,
про
потенційний
чи
реальний
конфлікт інтересів та вжиття
заходів щодо його врегулювання.

Фінансові втрати наявні, але
незначні;
учинення
правопорушення,
пов’язаного
з
корупцією,
передбачає
адміністративну
відповідальність;
утрата
репутації
серед
сторін
безпосередніх контактів

5.Неповідомлення
претендентом
на
зайняття
вакантної
посади,
посадовою
особою,
про
потенційний
чи
реальний
конфлікт
інтересів

4

Передбачає
чи

1

6. Вплив з боку
посадових або
інших
осіб
на
вирішення
питання
прийняття
на
військову
службу,
призначення на посаду
та
просування по
службі

7.
Можливе
зловживання
службовим
становищем
при
розподілі службового
навантаження
на
військовослужбовців
(графіки
нарядів,
відпусток, звільнення
військовослужбовців
строкової служби)

2

Відсутність
доступного
інформаційного ресурсу, щодо
наявних вакантних посад.
Кумівство
та
особисті
стосунки,
унаслідок
чого
формуються домовленості, що
ослабляють
механізми
контролю
та
запобігання
корупції

3

Відсутність
методичних
рекомендацій з цих питань для
військових формувань
Відсутність
доступного
інформаційного ресурсу щодо
наявних
вакантних
посад.
Кумівство та особисті стосунки,
унаслідок
чого
формуються
домовленості, що ослабляють
механізми
контролю
та
запобігання корупції. Можливість
одержання посадовою особою
неправомірної
вигоди
за
прийняття рішень (вплив на
прийняття рішень) про прийняття
на військову службу, призначення
на посаду та просування по службі
Отримання посадовою особою від
військовослужбовця
неправомірної
вигоди
за
зменшення
службового
навантаження
при
розподілі
службового
навантаження
(кількості нарядів), уключення до
графіка відпусток у вигідний час,
надання звільнень з військової
частини
військовослужбовцям
строкової служби

Отримання посадовою особою
від
військовослужбовця
неправомірної
вигоди
за
зменшення
службового
навантаження при розподілі
службового
навантаження
(кількості нарядів), уключення
до
графіка
відпусток
у
вигідний
час,
надання
звільнень з військової частини
військовослужбовцям
строкової служби
8.
Можливе Отримання посадовою особою Недостатній контроль з боку
зловживання
вигоди за виконання особовим вищого
командування
за
службовим
складом господарських робіт використанням особового складу.

4

Фінансові втрати наявні, але
незначні;
учинення правопорушення,
пов’язаного
з
корупцією,
передбачає
адміністративну
відповідальність;
утрата
репутації
серед
сторін
безпосередніх контактів

Не
очікується
фінансових
утрат, підриває довіру та
авторитет
командирів
(начальників),
утрата іміджу та престижу
служби в
НГУ

Фінансові втрати наявні, але
незначні;
учинення
правопорушення,

1

3

4

становищем
щодо або інших послуг, що надані
використання
установам та організаціям без
особового складу для укладення угод
виконання завдань, не
пов’язаних
із
службово-бойовою
діяльністю підрозділів
та військових частин

Отримання посадовою особою
вигоди за виконання особовим
складом господарських робіт або
інших
послуг,
що
надані
установам та організаціям без
укладення угод

пов’язаного
з
корупцією,
передбачає
адміністративну
відповідальність;
утрата репутації серед сторін
безпосередніх контактів

9.Порушення у сфері
організації посадового
контролю
за
проведенням
перевірок
щодо
зберігання
матеріальних засобів
та ведення військового
господарства

Відсутність
нормативноправового акту, що регламентує
ведення військового господарства,
призводить
до
зловживань
службовим становищем членами
комісій при проведенні перевірок
з питань збереження матеріальних
засобів та ведення військового
господарства

Не
очікується
фінансових
утрат;
учинення корупційного
правопорушення
чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією,
передбачає
дисциплінарну
відповідальність;
утрата
репутації
серед
працівників органу влади

Факти
умисного
або
з
необережності
невиконання
посадовими особами, які є
суб’єктами декларування, вимог
фінансового
контролю.
Недостатнє
інформування
посадовими особами підлеглого
особового складу з питань
вивчення
та
дотримання
законодавства у сфері запобігання
і протидії корупції

Фінансові втрати наявні, але
незначні;
учинення
правопорушення,
пов’язаного
з
корупцією,
передбачає
адміністративну
відповідальність;
утрата репутації серед сторін
безпосередніх контактів

10.
Учинення
суб’єктами
декларування
порушень
вимог
фінансового контролю
щодо
своєчасності
подачі декларацій

2

Відсутність
нормативноправового
акта,
що
регламентує
ведення
військового
господарства,
призводить до зловживань
службовим
становищем
членами
комісій
при
проведенні перевірок з питань
збереження
матеріальних
засобів та ведення військового
господарства
Недостатня
доброчесність
окремих
суб’єктів
декларування щодо виконання
вимог фінансового контролю.
Недостатнє
інформування
посадовими
особами
підлеглого особового складу, з
питань
вивчення
та
дотримання законодавства у
сфері запобігання і протидії
корупції

1

2

3

4

11.Уникнення
командиром
(начальником)
від
призначення
перевірки за фактами
корупції,
що
викладені
в
анонімному зверненні

При надходженні анонімного
звернення посадові особи не
здійснюють його розгляд.
Відповідно до наказу МВС від
24.10.2014 № 1133 "Про
затвердження Інструкції про
порядок
проведення
службових розслідувань у
Національній гвардії України"
розгляд анонімних звернень не
здійснюється, що суперечить
вимогам Закону України "Про
запобігання корупції"
При здійсненні повноважень
наявний (можливий) тиск на
уповноважених
осіб
при
здійсненні їх повноважень з
боку посадових осіб

При надходженні анонімного
звернення посадові особи не
здійснюють
його
розгляд,
унаслідок чого не перевіряється
інформація
про
факти
корупційних правопорушень, що
надійшла до органів військового
управління та військових частин,
не вживаються усі можливі заходи
щодо протидії корупції. Невжиття
заходів та можлива безкарність
корупціонерів знижує активність
викривачів
Відсутність
розпорядчого
документа НГУ, який визначає
порядок
призначення
(визначення) осіб (підрозділів) з
питань запобігання і виявлення
корупції військових частин, та їх
діяльності

Не
очікується
фінансових
утрат;
учинення корупційного
правопорушення
чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією,
передбачає
дисциплінарну
відповідальність;
утрата
репутації
серед
посадових осіб НГУ

Наявність у службової особи,
яка здійснює перевірку (або
входить до складу робочої
групи з проведення перевірки
особистого
майнового
(немайнового), інтересу по
відношенню до посадових осіб
з об’єкта, що перевіряється.
Може
спричинити
необ’єктивне
(упереджене)
ставлення до вивчення стану

Необ’єктивне
та
упереджене
ставлення осіб, призначених для
проведення
перевірок,
щодо
встановлення реального стану
дотримання вимог законодавства
та розпорядчих документів, та
його
відображення
у
підсумковому документі

Не очікується фінансових
утрат;
учинення корупційного
правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією, передбачає
дисциплінарну
відповідальність; утрата
репутації серед
працівників органу влади

12.Вплив
з
боку
посадових осіб на
уповноважену особу з
питань запобігання і
виявлення корупції в
територіальних
управліннях
та
військових частинах
13.Неповідомлення
посадовою
особою
про
наявність
конфлікту
інтересів
при
проведенні
перевірки
та
про
можливість
виникнення конфлікту
інтересів
при
формуванні
складу
цільових
та

Не
очікується
фінансових
утрат;
учинення корупційного
правопорушення
чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією

1

комплексних груп

14.
Можливе
зловживання
службовим
становищем
при
проведенні перевірок
у військових частинах
та
необ’єктивне
висвітлення
їх
результатів

15.Виконання
Національною
гвардією
України
функцій відповідно до

2

справ на об’єкті перевірки, за
результатами чого у довідці
перевірки може бути подана
недостовірна
інформація.
Кумівство
та
особисті
стосунки,
унаслідок
чого
формуються домовленості, що
ослабляють
механізми
контролю
та
запобігання
корупції
Відсутність
нормативноправового
регулювання
діяльності щодо проведення
інспектувань та підсумкових
перевірок у НГУ. Не внесено
зміни до Положення про
порядок
проведення
інспектування і підсумкових
перевірок
у
внутрішніх
військах
МВС
України,
затвердженого наказом МВС
від 21.11.2003 № 1401, не
приведено у відповідність до
Закону
України
"Про
Національну
гвардію
України",
що
не
дає
можливості
провести
об’єктивну перевірку
Недосконалість
чинних
розпорядчих документів з
питань діяльності органів
управління
(військових

3

4

Необ’єктивне
та
упереджене
ставлення осіб, призначених для
проведення
перевірок,
щодо
встановлення реального стану
дотримання вимог законодавства
та розпорядчих документів, та
його
відображення
в
підсумковому документі

Не
очікується
фінансових
утрат; учинення корупційного
правопорушення
чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією,
передбачає
дисциплінарну
відповідальність;
утрата
репутації серед працівників
органу влади

Необхідність унесення змін до
існуючих розпорядчих документів
з питань діяльності органів
управління (військових частин,

Не
очікується
фінансових
утрат;
учинення корупційного
правопорушення
чи

1

2

3

4

статті 2 та пункту 31
розділу VIII Закону
України
"Про
Національну гвардію
України" (щодо участі
в
проведенні
антитерористичної
операції)
16.Недосконалість
регулювання
діяльності посадових
осіб
щодо
видачі
довідок, що видаються
структурними
підрозділами
Головного управління
НГУ за зверненнями
військовослужбовців
та працівників

частин, підрозділів) НГУ під
час участі в проведенні АТО.
Можливі факти зловживань
(інших
посадових
правопорушень)
з
боку
посадових
осіб,
органів
управління НГУ в районі
проведення АТО
Можливе
зловживання
службовим
становищем,
отримання
неправомірної
вигоди за видачу довідок (про
склад сім’ї, про перебування
на службі, про грошове
забезпечення та ін.)

підрозділів) НГУ під час участі в
проведенні АТО

правопорушення, пов’язаного з
корупцією,
передбачає
дисциплінарну
відповідальність;
утрата
репутації
серед
працівників органу влади

Відсутність
методичних
рекомендацій з питань ведення
довідкової роботи

Не очікується
фінансових
утрат;
учинення корупційного
правопорушення
чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією,
передбачає
дисциплінарну
відповідальність;
утрата
репутації
серед
працівників органу влади

Секретар комісії з підготовки Антикорупційної програми
НГУ та проведення моніторингу її виконання
полковник юстиції

О.В. Кашук

Додаток 2
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Національної гвардії України

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
Корупційний ризик

ПріориЗаходи щодо усунення Відповідальний
Строк
Необхідні
тетність
корупційного ризику
за виконання
виконання
для
корупці
заходу
заходу
впровадженйного
ня заходів
ризику
ресурси
(низька,
середня,
висока)
1
2
3
4
5
6
1. Управління матеріальними ресурсами
1.Недостатня
Висока Попередити
логістика,
Протягом
У межах
доброчесність
військовослужбовців
і
УКДВ,
2017 року
коштів
окремих посадових
працівників
про
ВВА
(за
державного
осіб, що сприяє
недопустимість
Головного
окремими
бюджету,
можливим фактам
використання
управління
графіками) виділених на
зловживання ними
матеріальних
ресурсів
НГУ
утримання
службовим
установи для інших, не
НГУ
становищем
при
викликаних службовою
використанні
необхідністю
цілей.
матеріальних
Здійснення контролю за
ресурсів військової
посадовими особами з
частини
боку
аудиторів
та
вищестоящого
командування у формі
позапланових, раптових

Очікуваний результат

7
Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

1

2.Недостатня
доброчесність
окремих посадових
осіб, що сприяє
можливим фактам
зловживання ними
службовим
становищем
при
використанні
державних коштів
3.Недосконалість
діяльності
посадових
осіб
(підрозділів), на які
покладається
організація роботи
щодо
здійснення
процедур публічної
закупівлі, що сприяє
можливим фактам
зловживання ними
службовим
становищем
при
здійсненні
публічних
закупівель
4.Недостатня
урегульованість
контролю
за
діяльністю
посадових осіб при

2

Висока

3

перевірок
Здійснення контролю за
посадовими особами з
боку
аудиторів
та
вищестоящого
командування у формі
позапланових, раптових
перевірок

4

5

6

7

ВВА,
ФЕУ, УБСП,
УА, ВМУ,
логістика,
УЗ та І,
УРОС
Головного
управління
НГУ

Протягом
2017 року
(за
рішеннями
уповноважених
посадових
осіб)

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Висока

Утворення
та
забезпечення
ефективного
функціонування
структурного підрозділу
Головного
управління
НГУ,
на
який
покладаються
функції
щодо
здійснення
публічних
закупівель.
Розроблення методичних
рекомендацій
з
цих
питань

ВЗТРП,
логістика,
ФЕУ, ВВА,
УРОС,
УБСП,
ВМУ,
УЗ та І,
ВМУ, УА
Головного
управління
НГУ,
СЗВК АК НГУ

Червень
2017 року

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Висока

Здійснення контролю за
УРОС.
діяльністю командирів ЮУ Головного
військових частин у цій
управління
сфері.
Проведення
НГУ.
аналізу
матеріалів СЗВК АК НГУ

ІV квартал
2017 року

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення

1

2

3

притягненні
притягнення
військовослужбоввійськовослужбовців до
ців
до
дисциплінарної
та
адміністративної чи
адміністративної
дисциплінарної
відповідальності,
за
відповідальності,
результатом
якого
що
сприяє
підготувати відповідні
можливим фактам
методичні рекомендації
зловживання ними
службовим
становищем
при
здійсненні
зазначених
процедур
5.Неповідомлення
Середня Розроблення і прийняття
претендентом
на
кодексу
етичної
зайняття вакантної
поведінки
військових
посади, посадовою
посадових осіб та інших
особою,
про
осіб, уповноважених на
потенційний
чи
виконання
функцій
реальний конфлікт
держави, в Національній
інтересів
гвардії України
Розроблення методичних
рекомендацій з питань
виявлення та запобігання
потенціального
чи
реального
конфлікту
інтересів в НГУ.
Проведення
аналізу
ефективності
вжиття
заходів
щодо
запобігання
та

4

5

6

утримання
НГУ

СЗВК АК НГУ,
УРОС ГУ НГУ

7

корупційного
правопорушення

Травень
2017 року

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

СЗВК АК НГУ, ІІІ квартал
УКР Головного 2017 року
управління
НГУ

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

1

2

3

4

врегулювання конфлікту
інтересів з попереднім
проведенням перевірок у
військових
частинах
НГУ
з
питань
ефективності
вжиття
заходів
щодо
запобігання
та
врегулювання конфлікту
інтересів
6. Вплив з боку
Середня Затвердження
УКР Головного
посадових або
Положення
про
управління
інших
осіб
на
проходження військової
НГУ
вирішення питання
служби в НГУ. Розробка
прийняття
на
доступного
військову службу,
інформаційного ресурсу,
призначення
на
щодо наявних вакантних
посаду
та
посад
просування
по
службі
7.Можливе
Низька Залучення
військових
УРОС
зловживання
колективів до складання
Головного
службовим
та
обговорення
на
управління
становищем
при
загальних
зборах
НГУ,
розподілі
графіків
службового
командири
службового
навантаження, відпусток
військових
навантаження
на
та звільнень з військових
частин
військовослужбочастин
для
вців
(графіки
військовослужбовців
нарядів, відпусток,
строкової
служби.
звільнення
Наочне їх оформлення в
військовослужбовпідрозділах.

5

6

7

Грудень
2017 року

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Протягом
2017 року

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

1

ців
служби)

2

3

4

Дослідження цих питань
під час роботи цільових
(комплексних
груп)
вищестоящих
органів
військового управління
8.Можливе
Середня Здійснення
контролю
УКПШ,
зловживання
залучення
особового
УКДВ,
службовим
складу до службовоУРОС
становищем щодо
бойової та інших видів
Головного
використання
діяльності
з
боку
управління
особового
складу
вищестоящого
НГУ,
для
виконання
командування у формі СЗВК АК НГУ
завдань,
не
позапланових, раптових
пов’язаних
із
перевірок та під час
службово-бойовою
роботи комплексних та
діяльністю
цільових груп
підрозділів
та
військових частин
9. Порушення у Низька Розроблення
Логістика
сфері
організації
нормативно-правового
Головного
посадового
акта,
що
управління
контролю
за
регламентуватиме
НГУ
проведенням
ведення
військового
перевірок
щодо
господарства в НГУ
зберігання
матеріальних
засобів та ведення
військового
господарства
10.Учинення
Середня Провести
додаткові СЗВК АК НГУ.
суб’єктами
заняття
з
питань
УРОС
декларування
дотримання
вимог
Головного

5

6

7

строкової

Протягом
У межах
2017 року
коштів
(за
державного
окремими
бюджету,
графіками) виділених на
утримання
НГУ

Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Грудень
2017 року

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Квітень травень
2017 року

У межах
коштів
державного

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення

1

2

порушень
вимог
фінансового
контролю
щодо
своєчасності подачі
декларацій

11.Уникнення
командиром
(начальником) від
призначення
перевірки
за
фактами корупції,
що
викладені в
анонімному
зверненні
12.Вплив з боку
посадових осіб на
уповноважену особу
з
питань
запобігання
і
виявлення корупції
у
територіальних
управліннях
та
військових частинах
13.Неповідомлення
посадовою особою

Низька

Низька

Низька

3

4

антикорупційного
законодавства, особливу
увагу
приділити
питанню
в
частині
фінансового контролю.
Складання звіту про
результати проведення
перевірок за фактами
подання, неподання чи
несвоєчасного подання
декларацій суб’єктами
декларування НГУ
Підготовлення
методичних
рекомендацій
щодо
порядку
роботи
з
анонімними
зверненнями, що містять
факти
корупційних
правопорушень

управління
НГУ

СПІ, СЗВК
АК НГУ,
ЮУ, УРОС
Головного
управління
НГУ,

Підготовлення
СЗВК АК НГУ
розпорядчого документа
КНГУ
про
систему
роботи
з
питань
запобігання і протидії
корупції в НГУ, у якому
визначити
порядок
діяльності
уповноважених осіб
Підготовлення
УКДВ,
розпорядчого документа
ОУШ,

5

6

7

бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

ІV квартал
2017 року

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

ІІ квартал
2017 року

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

ІІІ квартал
2017 року

У межах
коштів

Усунення
корупційного ризику.

1

2

про
наявність
конфлікту інтересів
при
проведенні
перевірки та про
можливість
виникнення
конфлікту інтересів
при
формуванні
складу цільових та
комплексних груп
14.Можливе
Низька
зловживання
службовим
становищем
при
проведенні
перевірок
у
військових частинах
та
необ’єктивне
висвітлення
їх
результатів
15.Виконання
Низька
Національною
гвардією
України
функцій відповідно
до статті 2 та
пункту 31 розділу
VIII Закону України
"Про Національну
гвардію
України"
(щодо
участі
в
проведенні
антитерористичної

3

4

5

6

7

щодо
порядку ЮУ Головного
проведення перевірок у
управління
НГУ,
у
якому НГУ, СЗВК АК
передбачити
вимоги
НГУ
щодо
врегулювання
конфлікту інтересів

державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Розроблення
УКДВ,
ІІІ квартал
розпорядчого документа,
ОУШ,
2017 року
що
регламентуватиме ЮУ Головного
порядок
проведення
управління
інспектування
і НГУ, СЗВК АК
підсумкових перевірок у
НГУ
НГУ

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Унесення
змін
до
існуючих розпорядчих
документів з питань
діяльності
органів
управління (військових
частин, підрозділів) НГУ
під
час
участі
в
проведенні АТО

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

ОУШ
Головного
управління
НГУ

Грудень
2017 року

1

операції)
16.Можливі
зловживання
службовим
становищем
при
видачі довідок, що
видаються
структурними
підрозділами
Головного
управління НГУ за
зверненнями
військовослужбовців та працівників

2

3

4

5

6

7

Низька

Розроблення методичних
рекомендацій з питань
ведення
довідкової
роботи

УКР,
ФЕУ,
логістика
Головного
управління
НГУ,
СПІ, СЗВК
АК НГУ

ІV квартал
2017 року

У межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

Усунення
корупційного ризику.
Зменшення
ймовірності
виникнення
корупційного
правопорушення

Секретар комісії з підготовки Антикорупційної програми
НГУ та проведення моніторингу її виконання
полковник юстиції

О.В. Кашук

