ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Національною гвардією України антикорупційних заходів за 2018 рік
Заходи із запобігання і протидії корупції у системі МВС, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо
програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати
Найменування
завдання

Зміст заходу

Строк
виконання

Індикатор
за виконання
виконання
(очікуваний
результат)
1
2
3
4
5
І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
нормативно-правове регулювання відносин
1.
Здійснення 1)
розроблення, Лютий
УЗКПЛ
До ГУ НГУ не
організаційних
затвердження
та 2018 р.
Структурні
надходив
проект
заходів
щодо надсилання
на
підрозділи
Антикорупційної
запобігання
і погодження до Агентства
апарату МВС
програми МВС на
протидії корупції
Антикорупційної
ГУ НГУ
2018
рік
для
програми МВС
НПУ
опрацювання
та
АДПС
надання пропозицій
ДМС
ДСНС
2) погодження проектів Лютий
УЗКПЛ
Проект
антикорупційних програм 2018 р.
ГУ НГУ
Антикорупційної
Національної
гвардії
НПУ
програми НГУ на
України, підконтрольних
АДПС
2018 рік надіслано
Міністрові
внутрішніх
ДМС
до МВС
для
справ центральних органів
ДСНС
погодження
(лист
виконавчої влади
від
29.01.2018
№
27/1/1-623).
Антикорупційну
програму
НГУ
погоджено з МВС
Відповідальний

Джерела
фінансування
6
У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті на
утримання
відповідних
державних
органів
У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті на
утримання
відповідних
державних
органів
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(лист
МВС
№
18/2-313
від
16.02.2018)
3.
Забезпечення 1) актуалізація інформації Щомісяця,
УЗКПЛ
ГУ НГУ щомісяця У межах
ефективного
про
керівників не пізніше
ГУ НГУ
надається
до видатків,
функціонування
уповноважених
05 числа
НПУ
передбачених у
УЗКПЛ
уповноважених
підрозділів (осіб) з питань місяця,
АДПС
державному
актуалізована
підрозділів (осіб) з запобігання та виявлення наступного ДМС
інформація
про бюджеті
питань запобігання корупції ГУ НГУ, органів за звітним
ДСНС
начальника служби
та
виявлення влади,
підконтрольних періодом
ГСЦ
з питань запобігання
корупції у системі Міністру,
ГСЦ, РСЦ,
РСЦ
та
виявлення
МВС
закладів,
установ
та
Заклади,
корупції
відділу
підприємств, що належать
установи,
апарату
до сфери управління МВС
підприємства,
що належать до командувача НГУ
сфери
управління
МВС
ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до
корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
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2.
Навчання та
заходи з поширення
інформації
щодо
програм
антикорупційного
спрямування

2) проведення навчання
суб’єктів
декларування
щодо
заповнення
декларації
особи,
уповноваженої
на
виконання
функцій
держави або місцевого
самоврядування,
за 2017 рік

Протягом
І кварталу
2018 р. (за
окремим
графіком)

6)
організація
та Вересень
проведення
на
базі 2018 р.
Національної
академії
внутрішніх
справ
підвищення кваліфікації
(спеціалізації) для різних
категорій
працівників
Національної
гвардії
України,
центральних
органів виконавчої влади,
що
координується
та
спрямовується, діяльність

УЗКПЛ
Структурні
підрозділи
апарату МВС
ГСЦ
Керівники
закладів,
установ та
підприємств,
що належать до
сфери
управління
МВС
ГУ НГУ
НПУ
ДСНС
ДМС
АДПС
УЗКПЛ
НПУ
ГУ НГУ
ДСНС
ДМС
АДПС
НАВС

Протягом І кварталу
2018 року з усіма
військовослужбовця
ми та працівниками
НГУ проводилися
роз’яснення
та
надавалася
допомога
у
заповненні
декларацій, зокрема
23.02.2018 в ГУ
НГУ
було
проведено
із
залученням
представника
УЗКПЛ
заняття,
яким було охоплено
250
суб’єктів
декларування
27-28.09.2018
на
базі
Національної
академії внутрішніх
справ
проведено
навчання з основних
положень
Закону
України
«Про
запобігання
корупції» у якому
прийняли участь 20
працівників
Національної гвардії
України

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті, кошти
міжнародної
технічної
допомоги
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яких Кабінетом Міністрів
України через Міністра
внутрішніх справ,
з
питань
запобігання
корупції
7)
організація
та Листопад
УЗКПЛ
31 представник НГУ У межах
проведення
на
базі 2018 р.
НПУ
прийняли участь у видатків,
Національної
академії
ГУ НГУ
тематичному
передбачених у
внутрішніх
справ
ДСНС
короткостроковому державному
підвищення кваліфікації
ДМС
семінарі підвищення бюджеті, кошти
(спеціалізації) для різних
АДПС
кваліфікації
з міжнародної
категорій
працівників
НАВС
питань запобігання і технічної
закладів,
установ,
протидії корупції, допомоги
підприємств, організацій,
що відбувся
що належать до сфери
у період з 22 по 23
управління Національної
листопада 2018 року
гвардії
України,
на базі Національної
центральних
органів
академії внутрішніх
виконавчої
влади,
справ
діяльність
яких
координується
та
спрямовується Кабінетом
Міністрів України через
Міністра
внутрішніх
справ,
з
питань
запобігання корупції
ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів
1.
Забезпечення 3) організація подання До 31
УЗКПЛ
З метою організації У межах
виконання
вимог працівниками
– березня
ДПООНД
подання суб’єктами видатків,
антикорупційного
суб’єктами декларування 2018 р.
ГСЦ
декларування
передбачених у
законодавства
в декларації
особи, включно
Керівники
декларації видано державному
частині фінансового уповноваженої
на
закладів,
доручення
бюджеті
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контролю

виконання
функцій
держави або місцевого
самоврядування,
за 2017 рік

установ та
підприємств,
що належать до
сфери
управління
МВС
ГУ НГУ
НПУ
ДСНС
ДМС
АДПС

командувача НГУ
від
09.01.2018
№
12,
розпорядження
командувача
від
07.02.2018 № 726,
до
військових
частин
скеровано
телеграму
управлінням
кадрової роботи ГУ
НГУ за № 8290 від
11.12.2017;
у
ГУ
НГУ
23.02.2018
проведено заняття із
декларантами;
офіцерами служби з
питань запобігання і
виявлення корупції
ГУ НГУ надано 85
роз’яснень
особовому складу
ГУ НГУ з приводу
заповнення
декларацій;
у
військових
частинах
НГУ
проведені заняття з
питань заповнення
Е-декларації
та
уповноваженими
особами
надані
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4) перевірка
фактів До 16
своєчасності
подання квітня 2018
декларацій
суб’єктами р. включно
декларування:
Національної
гвардії
України та органів влади,
підконтрольних
Міністрові
внутрішніх
справ

УЗКПЛ
ГУ НГУ
НПУ
ДСДС
ДМС
АДПС

роз’яснення з цих
питань
За
результатами
зазначеної
перевірки
встановлено,
що
уповноваженими
підрозділами
(особами)
Національної
гвардії
України
проведено
3260
перевірок
фактів
своєчасного
подання суб’єктами
декларування
декларацій у НГУ (у
тому числі 509 – у
Головному
управлінні
НГУ).
Перевірками
встановлено
28
фактів
порушень
вимог фінансового
контролю
суб’єктами
декларування,
(у
тому числі 5 – у
Головному
управлінні НГУ) із
яких:
1
військовослужбовець не подав

У межах
видатків,
передбачених у
державному
бюджеті
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декларацію
з
поважних причин у
зв’язку з участю в
міжнародній
операції
з
підтримання миру;
6
військовослужбовців
НГУ
несвоєчасно подали
декларацію
у
зв’язку
з
несвоєчасною
перевіркою терміну
дії
та
роботи
електронного
цифрового підпису;
установлено факти
порушення
вимог
фінансового
контролю з боку 21
особи,
що
припинили
свою
діяльність протягом
2017 року.
Здійснено перевірку
стану дотримання в
Національній
гвардії
України
вимог статей 45, 49,
52
Закону,
за
результатами якої
до
військових
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частин
надіслано
огляд
стану
дотримання вимог
антикорупційного
законодавства щодо
фінансового
контролю
в
Національній
гвардії
України
(лист
від
05.06.2018
№ 27/1/1-365405)
5) повідомлення
Упродовж
Керівники
За
результатами У межах
Агентства про неподання трьох
ГУ НГУ,
перевірок надіслано видатків,
чи несвоєчасне подання (у робочих
АДПС,
до
НАЗК
49 передбачених у
разі виявлення такого
днів з дня
НПУ,
повідомлень
про державному
факту) декларацій
виявлення
ДСНС,
виявлені
факти бюджеті
суб’єктами декларування: такого
ДМС
неподання
чи
Національної
гвардії факту
несвоєчасного
України та органів влади,
подання декларацій
підконтрольних
суб’єктами
Міністрові
внутрішніх
декларування
(у
справ
тому числі 6 – у
Головному
управлінні НГУ)
ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими
ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту
2. Посилення
1) організація виконання
У строки,
ДФОП
ФінансовоУ межах
ефективності
завдань і заходів,
визначені
ДПООНД
економічним
видатків,
управління
передбачених Планом
Планом
ДДМР
управлінням ГУ
передбачених у
фінансовими
заходів щодо реалізації
ГСЦ
НГУ до
державному
ресурсами
Стратегії розвитку
ДФППМОМ
Департаменту
бюджеті, кошти
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системи управління
державними фінансами на
2017-2020 роки,
затвердженим
розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 24
травня 2017 р. № 415-р.

Заклади,
установи,
підприємства,
що належать до
сфери
управління
МВС
НПУ
АДПС
ДМС
ДСНС
ГУ НГУ

фінансово-облікової міжнародної
політики МВС була технічної
надана інформація
допомоги
для підготовки
Основних напрямків
бюджетної політики
на 2019-2020 роки, а
саме пропозиції
щодо
додаткових/нових
видатків загального
фонду державного
бюджету на 20192021 роки (вих. від
09.02.2018
№ 27/33/2-943 Г)
VII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності МВС, залучення громадськості до здійснення
антикорупційних заходів, участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції,
міжнародна діяльність
УЗКПЛ
Четверо
У межах видатків,
2. Взаємодія з
1)
організація
та 07 грудня
НАВС
представників
ГУ передбачених у
громадськістю в
проведення із залученням 2018 р.
Структурні
НГУ
прийняли
державному
частині здійснення громадськості заходів з
підрозділи
участь
у
III бюджеті, кошти
антикорупційних
нагоди Міжнародного дня
апарату МВС Міжнародній
міжнародної
заходів
боротьби з корупцією в
(відповідно
науково-практичній
технічної
системі МВС, у тому
до
конференції
допомоги
числі проведення на базі
компетенції) «Реалізація
НАВС
міжнародної
ГСЦ
державної
науково-практичної
керівники
антикорупційної
конференції
закладів,
політики
в
установ,
міжнародному
організацій
вимірі»
та
що
відбулася 07
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3. Здійснення
міжнародної
діяльності в частині
реалізації заходів із
запобігання і
протидії корупції

1) проведення самооцінки Червень
діяльності
структур 2018 р.
сектору безпеки і оборони
держави
з
виявлення
корупційних ризиків і
загроз у межах участі
України
в
реалізації
Програми
НАТО
з
побудови
цілісності,
прозорості, підзвітності,
запровадження
доброчесності
та
зниження
корупційних
ризиків
у
роботі
оборонних та безпекових
інституцій (Програма ВІ)

підприємств,
що належать
до сфери
управління
МВС
УЗКПЛ
ДМСЄІ
ГУ НГУ
НПУ
АДПС

грудня 2018 року
на базі Національної
академії внутрішніх
справ
На
виконання
доручення МВС від
21.11.2016 № 37828
ап та доручення ГУ
НГУ № 432 від
29.12.2016
у
Головному
управлінні НГУ усіма
самостійними
структурними
підрозділами
опрацьована
та
заповнена
Анкета
Самооцінки
НАТО
національних
структур
сектору
безпеки і оборони на
предмет виявлення
корупційних ризиків
(загроз) в процесах
управлінської
діяльності
та
ресурсного
менеджменту.
Інформацію
про
проведену
Самооцінку
НАТО
було надіслано до

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті
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МВС України (лист
від
20.02.2017
№ 27/1/1-1174) для
подальшого
узагальнення
в
РНБО.
До ГУ НГУ надійшов
лист від 30.11.2018
№ 1/6819 Голови
Місії України при
НАТО
щодо
проведення другого
етапу Самооцінки на
предмет виявлення
корупційних ризиків
серед
структур
сектору безпеки і
оборони, на якому
запланована зустріч з
НГУ 18-22 лютого
2019. На виконання
доручення ГУ НГУ
від 02.11.2018 № 428
у
ГУ
НГУ
опрацьовано проект
звіту за результатами
аналізу відповідей на
«Запитальник
самооцінки»
та
узагальнено
інформацію
для
обговорення
з
експертами Програми
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2) участь у проведенні
курсів,
навчальних
тренінгів
та
інших
комунікаційних заходів з
антикорупційної тематики
для посадовців сектору
безпеки
і
оборони
України,
що
організовуються в межах
реалізації Програми ВІ

Згідно із
строками,
визначеним
и в Річній
національні
й програмі
співробітництва між
Україною
та НАТО на
2018 р.

УЗКПЛ
ДМСЄІ
ГУ НГУ
НПУ
АДПС

BI
Протягом 2018 року
прийнято участь у 18
заходах з питань
дотримання
антикорупційного
законодавства
і
розбудови
доброчесності
в
оборонному секторі
із
яких
9
міжнародного
спрямування, у тому
числі відбулося 2
виїзди за кордон (м.
Обераммергау, ФРН,
м. Сараєво, Боснія та
Герцеговина)

У межах видатків,
передбачених у
державному
бюджеті, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

Інформація
про виконання упродовж 2018 року заходів, передбачених
Антикорупційною програмою Національної гвардії України на 2018 рік
Найменування
завдання

Найменування заходу

ПередВідповідаВідомості про вжиті заходи
бачений АП
льні за
строк
виконання
виконання
1
2
3
4
5
І. Забезпечення системного підходу до організації діяльності щодо запобігання і виявлення корупції

13

1. Здійснення
організаційних
заходів щодо
запобігання і
виявлення
корупції

1. Розроблення наказу командувача Березень
НГУ про систему організації 2018 року
роботи з питань запобігання і
виявлення корупції в НГУ

СЗВК АК
НГУ

2.
Розроблення
Методичних ІІІ квартал
рекомендацій щодо діяльності 2018 р.
уповноваженої особи (підрозділу) з
питань запобігання і виявлення
корупції в НГУ
3. Проведення засідань комісії з Щокварталу
підготовки
Антикорупційної
програми НГУ та проведення
моніторингу її виконання з метою:
а) аналізу стану виконання
Антикорупційної програми МВС
та Антикорупційної програми
НГУ, ефективності вжитих заходів;
б)
проведення
оцінки
корупційних ризиків;
в) розроблення проектів змін до
Антикорупційної програми НГУ на
2018
рік
та
проекту
Антикорупційної програми НГУ на
2019 рік

СЗВК АК
НГУ

Комісія з
підготовки
Антикорупці
йної
програми
НГУ та
проведення
моніторингу
її виконання

Наказом командувача НГУ від 29.03.2018
№ 155 затверджено Інструкцію про
організацію роботи з питань запобігання
та виявлення корупції в Національній
гвардії України, вимоги якої доведено до
структурних
підрозділів
Головного
управління НГУ, військових частин
Командувачем
НГУ
30.07.2018
затверджено Методичні рекомендації
щодо діяльності уповноваженої особи
(підрозділу) з питань запобігання і
виявлення корупції в НГУ.
Забезпечено системну роботу комісії
Головного управління НГУ з підготовки
Антикорупційної програми НГУ і
проведення моніторингу її виконання
(далі – комісія). Упродовж 12 місяців
поточного року проведено 8 засідань
комісії, на яких розглядалися найбільш
важливі
питання
антикорупційної
діяльності
в
НГУ,
підготовлені
пропозиції для прийняття рішень
командувачем НГУ.
За наявності підстав до Антикорупційної
програми тричі (наказами командувача
НГУ від 02.05.2018 № 225, від 06.08.2018
№ 457, від 31.10.2018 № 669) вносилися
зміни. Забезпечено якісне виконання
передбачених
Антикорупційною
програмою заходів
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4. Особисте залучення заступника Грудень
командувача НГУ до роботи 2018 р.
комісії з оцінки корупційних
ризиків

5.
Проведення
перевірок
дотримання вимог Закону України
«Про запобігання корупції» у
військових частинах НГУ

ЗК РОС

Протягом
СЗВК АК
2018
року НГУ
(згідно
з
окремим
планом
виїздів
офіцерів
Головного
управління
НГУ)

6. Проведення аналізу роботи Грудень
посадових
осіб
Головного 2018 року
управління НГУ, які беруть участь
у
комісії
з
підготовки
Антикорупційної програми НГУ на
2019 рік (у тому числі оцінки
корупційних
ризиків)
та

СЗВК АК
НГУ

Наказом командувача НГУ від 09.11.2018
№ 701 «Про організацію роботи комісії з
підготовки Антикорупційної програми
Національної гвардії України на 2019 рік
та проведення моніторингу її виконання»
затверджено
склад
комісії
під
головуванням заступника командувача
НГУ (по роботі з особовим складом)
Протягом 2018 року проведено перевірки
дотримання вимог Закону України «Про
запобігання корупції» у 29 військових
частинах. За результатами зазначених
перевірок, проведено аналіз стану
усунення недоліків. Недоліки, які були
викладені у доповідних записках про
результати
перевірок,
військовими
частинами усуваються відповідно до
визначених термінів. На усунення
зазначених
недоліків
військовими
частинами були складені плани усунення
недоліків. Зазначені плани з відмітками
про усунення недоліків направлені до
Головного управління Національної
гвардії України
Проведено аналіз роботи посадових осіб
Головного управління НГУ, які беруть
участь
у
комісії
з
підготовки
Антикорупційної програми НГУ на 2019
рік, 28.12.2018 на засіданні комісії
підведено підсумки стану виконання
Антикорупційної програми НГУ на 2018
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встановлення
зовнішнього
контролю за здійсненням роботи
комісії шляхом залучення до
вказаного процесу експертів та
представників громадськості (за
згодою)
7. Розміщення інформації про Грудень
початок
оцінки
корупційних 2018 р.
ризиків, проведення опитування з
цих питань на офіційному вебсайті НГУ, розповсюдження такої
інформації серед громадськості та
експертів

8.
Проведення
опитувань,
анкетувань серед особового складу
НГУ, а також представників
громадськості, які взаємодіяли
(взаємодіють) з НГУ, зокрема з
використанням електронної пошти,
мережі Інтернет, телефону

Протягом
2018
року
(проведення
анкетувань
згідно
з
окремим
графіком)

рік, за результатами яких підготовлено
доповідну записку

АК НГУ

ВПЗ, УРОС
Головного
управління
НГУ, АК
НГУ

Наказом командувача НГУ від 09.11.2018
№ 702 «Про організацію підготовки
Антикорупційної
програми
Національної гвардії України на 2019
рік» з 15.11.2018 розпочато проведення
оцінки корупційних ризиків у діяльності
НГУ та розміщено на офіційному вебсайті НГУ повідомлення про надсилання
зацікавленими особами інформації про
можливі чинники корупційних ризиків до
07.12.2018
Проведено опитування особового складу
військових частин 3066 Північного ОТО,
3029 Південного ОТО, 3021, 3024,
Іміджево-видавничого центру НГУ щодо
наявності інформації про корупційні
правопорушення.
Крім
того,
на
офіційному
веб-сайті
НГУ
забезпечується
надання
онлайнконсультацій (на головній сторінці вебсайту НГУ розміщено віджет), діє
рубрика «Запобігання корупції» з
функціональною кнопкою «повідомити
про корупцію», яку також розміщено на
головній сторінці веб-сайту НГУ.
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9. Проведення навчання (тренінгу) Грудень
із членами комісії з проведення 2018 року
оцінки корупційних ризиків та
щодо вимог антикорупційного
законодавства перед та в процесі
здійснення оцінки корупційних
ризиків

СЗВК АК
НГУ

10. Установлення персональної
відповідальності посадових осіб,
які беруть участь у комісії з оцінки
корупційних ризиків (залучаються
до
її
роботи)
за
надання
недостовірної інформації

Керівники
структурних
підрозділів
НГУ

При
надходженні
інформації
про
порушення

Зазначено контакти для повідомлень про
порушення
антикорупційного
законодавства. Забезпечено цілодобову
роботу телефону довіри НГУ та
здійснюється моніторинг негативних
повідомлень у ЗМІ та інтернет-просторі,
за
результатами
якого
щоденно
складається
інформаційна
довідка.
Отримана інформація використовується
під час планування роботи. Крім того, на
офіційному веб-сайті НГУ діє підрубрика
«Опитування», у якій розміщуються
матеріали та проекти документів для
обговорення
15.11.2018 на черговому засіданні комісії
з підготовки Антикорупційної програми
та проведення моніторингу її виконання
проведено заняття із членами комісії
стосовно вимог керівних документів
щодо процедури оцінки корупційних
ризиків у діяльності Національної гвардії
України
Інформація про можливі порушення з
боку членів комісії не надходила
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2. Забезпечення
ефективного
функціонування
підрозділів
(уповноважених
осіб) з питань
запобігання та
виявлення
корупції

1. З урахуванням кадрових змін,
що проводяться у військових
частинах,
визначення
уповноважених осіб з питань
запобігання та виявлення корупції
2. Актуалізація інформації про
уповноважених осіб з питань
запобігання та виявлення корупції
військових частин

Протягом
усього
періоду

Командири
військових
частин

Наказами командирів військових частин
визначено
уповноважені
підрозділи
(особи) з питань запобігання і виявлення
корупції

Щокварталу
до 10 числа
місяця,
наступного
за звітним
періодом

СЗВК АК
НГУ

За 2018 рік узагальнено інформацію
військових частин про уповноважених
осіб з питань запобігання і виявлення
корупції

3.Здійснення
контрольнонаглядових
функцій

1. Розроблення проекту Положення Грудень
про
службу
превентивної 2018 року
медицини в НГУ

ВМУ
Головного
управління
НГУ
УКДВ
Головного
управління
НГУ, СЗВК
АК НГУ

Наказом командувача НГУ від 02.08.2018
№ 452 затверджено Положення про
службу превентивної медицини в НГУ

2. Розроблення проекту змін до Грудень
Робота по розробленню проекту змін до
наказу МВС від 15.06.2017 № 512 2018 року
наказу МВС від 15.06.2017 № 512 триває
«Про затвердження Інструкції про
організацію
проведення
інспекційних заходів у НГУ»
(розробником якого є Головне
управління НГУ) щодо механізму
виявлення
та
врегулювання
конфлікту інтересів
II. Антикорупційні заходи з питань кадрового забезпечення, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи
з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
1.Удосконалення 1. Розроблення Положення про Грудень
УКР, ЮУ
Положення про проходження військової
системи
проходження військової служби в 2018 року
Головного
служби в НГУ розроблено та перебуває
кадрового
Національній гвардії України
управління
на візуванні в МВС для направлення на
забезпечення,
НГУ
зовнішнє погодження
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підвищення
антикорупційного

потенціалу
прийняття
кадрових рішень

2.
Проведення
перевірок Протягом
достовірності відомостей щодо 2018 року
застосування
заборон,
передбачених частинами 3 і 4
статті 1 Закону України «Про
очищення влади»

УКР
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин

На виконання Закону України «Про
очищення влади» у Національній гвардії
України розпочато – 11604 перевірки;
із них: складено довідок з позитивним
результатом
перевірки
–
8147,
проводиться перевірок – 3457.
Особи згідно з положеннями Закону
України «Про очищення влади» з НГУ не
звільнялися за відсутністю підстав

3. Розроблення проекту наказу
МВС «Про внесення змін до
Положення
про
відомчі
заохочувальні
відзнаки
Національної гвардії України»
4.
Проведення
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. Проведення навчання (тренінгу)
для посадових осіб кадрових
органів із доведенням типових
ситуацій
порушення
антикорупційного законодавства

Грудень
2018 року

УКР
Головного
управління
НГУ

Робота по розробленню проекту наказу
МВС «Про внесення змін до Положення
про відомчі заохочувальні відзнаки
Національної гвардії України» триває

Протягом
усього
періоду
у визначені
законодавст
вом строки

УКР
Головного
управління
НГУ,
СЗВК АК
НГУ

Проводиться складання довідок
результати спеціальних перевірок

Червень
2018 року

УКР
Головного
управління
НГУ, СЗВК
АК НГУ

21-22 червня проведено навчальні збори з
начальниками
кадрових
органів
структурних підрозділів НГУ на яких
було доведено типові ситуації порушення
антикорупційного законодавства

про
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6. Розроблення проекту наказу грудень
МВС
«Про
затвердження 2018 року
Інструкції
про
організацію
виконання
Положення
про
проходження громадянами України
військової служби в Національній
гвардії України»
2.Усунення
корупційних
ризиків в
управлінні
документообігом

1. Розроблення Інструкції про ІІ квартал
порядок видачі довідок кадровими 2018 року
органами Національної гвардії
України

2.
Проведення
заняття
з ІІІ квартал
посадовими особами Головного 2018 року
управління
НГУ
з
питань
опрацювання запитів, звернень
громадян тощо
3.
Розроблення
проектів
розпорядчих документів Головного
управління
НГУ
щодо
запровадження
автоматизованої
системи реєстрації кореспонденції,
організації закупівлі необхідного
обладнання
та
програмного
забезпечення, його встановлення
4. Унесення змін до положень про
структурні підрозділи Головного

УКР
Головного
управління
НГУ, СЗВК
АК НГУ

Проект наказу МВС «Про затвердження
Інструкції про організацію виконання
Положення
про
проходження
громадянами України військової служби
в Національній гвардії України» буде
розроблено
після
затвердження
Положення про проходження військової
служби в НГУ
УКР, ФЕУ,
Наказом командувача НГУ від 18.06.2018
логістика
№ 346 затверджено Інструкцію про
Головного
порядок
оформлення
та
видачі
управління
кадровими органами НГУ довідки про
НГУ,
АК проходження військової служби (з місця
НГУ
роботи) та довідки про склад сім’ї
військовослужбовця (працівника)
АК НГУ
26.10.2018
проведено
заняття
з
посадовими
особами
Головного
управління НГУ з питань опрацювання
запитів, звернень громадян

Грудень
2018 року

АК НГУ,
Опрацьовано
«Календарний
план
УЗ
та
І виконання робіт (надання послуг (в
Головного
першому півріччі 2018 року)» (підг.
управління
№ 27/5-87т від 08.02.2018)
НГУ

Березень
2018 року

Структурні
підрозділи

У
Головному
управлінні
НГУ
опрацьовано положення про структурні
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управління
НГУ
з
метою
врегулювання прав посадових осіб
структурних підрозділів щодо
розгляду
запитів,
звернень
громадян
5. Розміщення на офіційному веб- Березень
сайті НГУ (розповсюдження іншим 2018 року
шляхом)
інформації
про
можливість та порядок оскарження
дій
посадових
осіб,
які
опрацьовують запити, звернення
громадян у Головному управлінні
НГУ, а також приймають рішення
за результатами їх розгляду

Головного
управління
НГУ

6. Забезпечення обов’язкового
проведення перевірки за кожним
повідомленням про порушення
законодавства
та
розгляд
(незалежно
від
результатів
відповідних
перевірок)
таких
повідомлень у рамках оцінки
корупційних
ризиків з метою встановлення
причин і умов, що сприяють
вчиненню
корупційних
або

АК НГУ,
ВВА,
інспекція,
УРОС
Головного
управління
НГУ

При
надходженні
відповідного
звернення

АК НГУ

підрозділи, проведена робота щодо
внесення змін до них з метою
врегулювання прав посадових осіб щодо
розгляду
звернень
громадян,
які
затверджені наказом командувача НГУ
Розміщено на офіційному веб-сайті НГУ
інформацію про можливість оскарження
дій посадових осіб, які опрацьовують
запити, звернення громадян у Головному
управлінні НГУ, а також приймають
рішення за результатами їх розгляду,
зокрема діє рубрика «Запобігання
корупції».
На
головній
сторінці
офіційного
веб-сайту
Національної
гвардії України розміщено кнопку
«повідомити
про
корупцію»
із
зазначенням контактів для повідомлень
про
порушення
антикорупційного
законодавства. Забезпечено цілодобову
роботу телефону довіри НГУ
Здійснено
вивчення
вчинення
військовослужбовцями НГУ корупційних
правопорушень за 12 місяців 2018 року
та протягом 2016-2018 року і здійснено
стан їх обліку
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пов’язаних
з
правопорушень
3.Усунення
корупційних
ризиків під час
виконання
заходів
психологічного
забезпечення
службовобойової
діяльності НГУ

корупцією

1.Розроблення
Методичних
рекомендацій щодо складання
завдань ініціаторами проведення
досліджень
на
поліграфі,
проведення заходів щодо навчання
посадових осіб – ініціаторів таких
досліджень
2. Упровадження автоматизованого
робочого місця психолога з
фіксацією історії втручання у
процес узагальнення результатів
психологічного
вивчення
респондента
3.
Проведення
комісійних,
раптових
перевірок
звітних
документів
проведених
посадовими особами психологічної
служби тестувань респондентів
4.
Проведення
опитування
особового
складу
НГУ
з
використанням поліграфа з метою
виявлення
фактів
вчинення
корупційних та пов’язаних з
корупцією правопорушень

Грудень
2018 року

ВПЗ
Проект
Методичних
рекомендацй
Головного
перебуває на погодженні у провідних
управління
фахівців галузі. Робота триває
НГУ,
НА
НГУ

Грудень
2018 року

ВПЗ
Робота
по
Головного
автоматизованого
управління
психолога триває
НГУ,
НА
НГУ

Протягом
2018 року
(за окремим
графіком)

ВПЗ
Головного
управління
НГУ

Проведено 64 комісійні перевірки звітних
документів за окремим графіком

Упродовж
усього
періоду

ВПЗ
Головного
управління
НГУ, СЗВК
АК НГУ,
командири
військових
частин

Протягом
2018
року
проведено
опитування особового складу НГУ з
використанням поліграфа з метою
виявлення фактів учинення корупційних
та
пов’язаних
із
корупцією
правопорушень, зокрема:
осіб, які знаходяться на посадах
начальників варт з КЕОП (військові
частини 3005, 3035, 3051, 3057, 3002,
1241, 3008, 1141, 3053, 3014, 3026, 3066,
3061, 3047, 3054, 3011, 3052) – усього 351

упровадженню
робочого
місця
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5. Упровадження системи оцінки
якості та додаткового контролю
надання психологічних послуг
шляхом упровадження сучасного
інструментарію та стандартів.
Підвищення фахової компетенції
психологів,
упровадження
супервізії психологів
4.Усунення
1. Проведення гендерного аналізу
корупційних
та забезпечення виконання рівного
ризиків
при ставлення та рівних кар’єрних
реалізації
можливостей
для
працівників
принципів
чоловічої і жіночої статі, у т.ч.
гендерної
шляхом уключення відповідних
рівності
положень до порядку відбору
кадрів, тощо

Грудень
2018 року

Червень
2018 року

військовослужбовців;
офіцерів кадрових органів (Західне ОТО)
– усього 8 військовослужбовців;
опитано 1 військовослужбовця на посаду
за корупційними питаннями (Рішення
начальників Західного ОТО НГУ);
під
час
проведення
службового
розслідування Головним управлінням
НГУ за фактом корупційних діянь
(військова
частина
3024)
–
3 військовослужбовці.
Довідки про результати проведення
опитування з використанням поліграфа
надані ініціаторам для врахування під час
прийняття рішення
ВПЗ
За участю офісу Уповноваженого
Головного
Президента України з питань реабілітації
управління
учасників АТО опрацьовано проект
НГУ,
НА Дорожньої карти щодо запровадження з
НГУ
01.09.2018 на базі Національної академії
НГУ програми супервізійної підтримки
психологів. Виконання заходу триває
УКР
Головного
управління
НГУ

Проведено гендерний аналіз шляхом
здійснення опитування в НГУ та
забезпечено виконання рівного ставлення
та рівних кар’єрних можливостей для
працівників чоловічої і жіночої статі.
Проводяться
тренінгові
заняття
з
особовим складом щодо підвищення
гендерної обізнаності

23

5.Забезпечення
доброчесності

2. Розроблення механізмів та Жовтень
проведення оцінки потенціалу 2018 року
особового складу для визначення,
яких
саме
навичок
бракує
працівникам НГУ жіночої та
чоловічої статі, для успішного
несення служби та просування нею

УКР, УБСП
Головного
управління
НГУ

3. Уведення до складу конкурсних
та
атестаційних
комісій
спеціалістів з питань гендерної
інтеграції
1. Проведення лекцій, семінарів,
засідань за круглим столом,

УКР
Головного
управління
НГУ
СЗВК АК
НГУ, УКР,

Березень
2018 року
Протягом
2018 р.

Відповідно до Переліку пріоритетних
напрямків
наукового
забезпечення
діяльності ОВС на період 2015-2019
років, затвердженого наказом МВС
від 16.03.2015 № 275, та технічного
завдання
на
науково-дослідницьку
роботу
«Особливості
проходження
військової
служби
військовослужбовцями-жінками в НГУ»
організовано
проходження
військовослужбовцями-жінками тестових
методик
автоматизованого
психодіагностичного
комплексу
«Профвідбір»,
із
завданням
для
навчально-дослідницької
лабораторії
Національної академії НГУ виявити
соціально-психологічні
особливості
жінок-військовослужбовців,
які
визначають ефективність їх службовобойової діяльності, та визначити типові
ускладнення, які виникають у жінок при
проходженні військової служби в
Національній гвардії України і негативно
позначаються
на
їх
моральнопсихологічному стані
До складу конкурсних та атестаційних
комісій уведено спеціалістів з питань
гендерної інтеграції
Представники
НГУ
протягом
визначеного періоду взяли участь у 19
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через здійснення
правового
виховання,
організація
підготовки і
підвищення
кваліфікації з
питань
запобігання і
виявлення
корупції

інформувань, тренінгів із різними (за
категоріями посадових осіб НГУ з окремими
питань вивчення антикорупційного планами)
законодавства та практики його
практичного застосування

УРОС, ЮУ
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин,

заходах
з
питань
вивчення
антикорупційного
законодавства
та
практики його практичного застосування,
з яких 8 були міжнародними

представники

2.Проведення інформування на
тему «Реалізація Антикорупційної
стратегії в Національній гвардії
України» до Міжнародного дня
боротьби з корупцією
3.Надання
консультацій
та
роз’яснень
з
питань
антикорупційного законодавства та
практики
його
застосування
посадовим
особам,
військовослужбовцям
і
працівникам НГУ за їх зверненням

до
09.12.2018

Протягом
усього
періоду

НАЗК (за
згодою),
правоохорон
них органів
(за згодою),
міжнародних
організацій
(за згодою)
СЗВК АК
НГУ,
командири
військових
частин
СЗВК АК
НГУ,
УКР, ЮУ
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин

30.11.2018 проведено інформування з
офіцерами
Головного
управління
Національної гвардії України на тему:
«Організація
діяльності
з
питань
запобігання та виявлення корупції»
Уповноваженими особами з питань
запобігання та виявлення корупції
проведено 1 064 інформування особового
складу НГУ, якими охоплено близько
34 227 осіб.
Надано кваліфіковані консультації та
роз’яснення
посадовим
особам,
військовослужбовцям і працівникам НГУ
за їх зверненням:
у Головному управлінні НГУ – 94;

25

4. Розроблення проекту наказу Грудень
МВС
«Про
затвердження 2018 року
Інструкції
з
організації
та
проведення навчальних зборів з
військовозобов’язаними
в
Національній гвардії України»
5. Розроблення проекту наказу Грудень
МВС
«Про
затвердження 2018 року
Положення про Навчальний центр
Національної гвардії України»
6. Розроблення проекту наказу Грудень
МВС
«Про
вищі
військові 2018 року
навчальні заклади Національної
гвардії України»
7. Розроблення проекту наказу
МВС «Про особливості організації
освітнього процесу у вищих
військових навчальних закладах
Національної гвардії України»

у військових частинах – 2 006.
Стан антикорупційної діяльності двічі
розглядався на службових нарадах
командування НГУ та 299 раз – на
нарадах командування військових частин
СМР штабу
Підготовлено наказ МВС від 16.10.2018
Головного
№ 833 «Про затвердження Інструкції з
управління
організації та проведення навчальних
НГУ
зборів з військовозобов’язаними в
Національній
гвардії
України»,
зареєстрований
в
Мінюсті
за
№ 1254/32706 від 05.11.2018
УБСП
Проект наказу МВС «Про затвердження
Головного
Положення про Навчальний центр
управління
Національної
гвардії
України»
НГУ
розроблено та надіслано до МВС України
для погодження та експертизи
УБСП
Розроблено проект наказу МВС «Про
Головного
деякі питання організації діяльності
управління
вищих військових навчальних закладів
НГУ,
НА Національної гвардії України» яким
НГУ
затверджуються положення «Про вищі
військові навчальні заклади Національної
гвардії України» та «Про особливості
організації освітнього процесу у вищих
військових
навчальних
закладах
Національної гвардії України». Проект
наказу МВС попередньо погоджений в
Міністерстві освіти і науки України після
чого
надіслано
до
юридичного
департаменту МВС для проведення
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юридичної та антидискримінаційної
експертизи
6. Усунення
1.
Проведення
позапланових, Протягом
УКДВ,
Управлінням контролю діяльності військ
корупційних
раптових
перевірок
та 2018 р. під
УРОС, ВСВ (інспекції) Головного управління НГУ
ризиків при
інспекційних
заходів,
робота час
штабу,
під час інспектувань у військових
використанні
комплексних груп та груп офіцерів проведення Головного
частинах Східного ОТО, Західного ОТО,
особового складу з метою контролю залучення інспекційних управління
військових частинах 3007, 3080, 3022,
особового складу до службово- заходів,
НГУ,
3024, 2269, інспекційних перевірок у
бойової та інших видів діяльності з роботи
СЗВК АК
Центральному,
Південному
ОТО,
боку вищестоящого командування комплексних НГУ,
військових частинах 3042, 2260, 3022,
груп та груп командири
3024, 2269 НГУ перевірено виконання
офіцерів
військових
посадовими особами законодавства щодо
(згідно з
частин
обліку, використання та списання
окремим
військового майна, збереження та
графіком)
використання матеріальних засобів
7.Забезпечення
1.Проведення
аналізу
стану Липень
УРОС
Підготовлено огляд стану військової
дотримання вимог дотримання посадовими особами 2018 р.
Головного
дисципліни в НГУ за І півріччя 2018 року
законодавства при законодавства при притягненні
управління
від 19.07.2018 № 2/7/24 - 4781 та наказ
притягненні
військовослужбовців і працівників
НГУ,
командувача НГУ від 19.07.2018 № 413
військовослужбов до юридичної відповідальності,
СЗВК АК
«Про оголошення вироків судів щодо
ців і працівників передачі
матеріалів
до
НГУ, УКР,
військовослужбовців
Національної
до
юридичної правоохоронних
органів,
ЮУ
гвардії України у І-му півріччі 2018 року
відповідальності спеціально
уповноважених
Головного
за
вчинені суб’єктів у сфері протидії корупції
управління
правопорушення
НГУ
ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1.Забезпечення
1. Визначення та забезпечення Протягом
СЗВК АК
Визначено
посадових
осіб,
вимог
функціонування посадових осіб, усього
НГУ,
відповідальних за проведення перевірок
антикорупційного відповідальних
за
проведення періоду
командири
факту своєчасності подачі декларації
законодавства в перевірок за фактами подання
військових
особи уповноваженої на виконання
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частині
фінансового
контролю

декларантами
із
числа
військовослужбовців і працівників
НГУ
декларації
особи
уповноваженої
на
виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування.
Проведення
відповідних перевірок
2.Складання звіту про результати
проведення перевірок за фактами
подання,
неподання
чи
несвоєчасного подання декларації
особи,
уповноваженої
на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування

Протягом
2018 року у
строки,
визначені
наказом
командувача
НГУ

3.Проведення аналізу ефективності Травень
роботи щодо подачі військовими 2018 року
посадовими особами НГУ та
іншими суб’єктами декларування
щорічних декларацій за 2017 рік та
декларацій осіб, які припинили
публічну діяльність, проведення

частин

функцій
держави
або
місцевого
самоврядування. Відповідні перевірки
проводяться своєчасно, повно і якісно

СЗВК АК
НГУ,
командири
військових
частин

З метою забезпечення виконання вимог
фінансового контролю в Головному
управлінні НГУ та військових частинах
упродовж 2018 року уповноваженими
особами проведено 3 407 перевірок (у
тому числі 533 – у Головному управлінні
НГУ)
щодо
подання/неподання
(несвоєчасного подання) декларації.
Здійснено перевірку стану дотримання в
Національній гвардії України вимог
статей 45, 49, 52 Закону, за результатами
якої до військових частин надіслано
огляд
стану
дотримання
вимог
антикорупційного законодавства щодо
фінансового контролю в Національній
гвардії України (лист від 05.06.2018
№ 27/1/1-3654)
Здійснено перевірку стану дотримання в
Національній гвардії України вимог
статей 45, 49, 52 Закону, за результатами
якої до військових частин надіслано
огляд
стану
дотримання
вимог
антикорупційного законодавства щодо
фінансового контролю в Національній

СЗВК АК
НГУ,
УКР
Головного
управління
НГУ,
командири
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перевірок
факту
подання
декларацій та реагування на
виявлені порушення

військових
частин

4. Провести додаткові заняття з І квартал
питань
дотримання
вимог 2018 р.
антикорупційного законодавства,
особливу увагу приділити питанню
в частині фінансового контролю

СЗВК АК
НГУ, УКР
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин
УКР
Головного
управління
НГУ, СЗВК
АК НГУ,
командири
військових
частин

2.Забезпечення
1.Збір та узагальнення оновленої Червень
виконання вимог інформації про близьких осіб, які 2018 р.
антикорупційного проходять військову службу або
законодавства в працюють в органах військового
частині
управління та військових частинах
запобігання
та НГУ
врегулювання
конфлікту
інтересів,
обмеження
роботи
за
сумісництвом,
зайняття іншою
оплачуваною
діяльністю

гвардії України (лист від 05.06.2018
№ 27/1/1-365405).
За результатами перевірок надіслано до
НАЗК 49 повідомлень про виявлені
факти неподання чи несвоєчасного
подання
декларацій
суб’єктами
декларування (у тому числі 6 – у
Головному управлінні НГУ)
Уповноваженими особами з питань
запобігання та виявлення корупції
проведено протягом І кварталу 2018 –
957 інформувань особового складу НГУ,
якими охоплено близько 14 983 особи.
Усього за 2018 рік проведено 1064
інформувань особового складу НГУ,
якими охоплено близько 34 227 осіб
Головним управлінням НГУ складено
узагальнений список близьких осіб із
числа військовослужбовців і працівників
НГУ та проведено попередній аналіз
інформації, що міститься в списках
близьких осіб, які проходять військову
службу (працюють) у НГУ, наданих для
виконання
доручення
МВС
від
30.03.2018
№
4327105/18-201с
і
розпорядження
командувача
Національної
гвардії
України
від
27.04.2018 № 27/23/3-2723, та вивчено
питання стану дотримання вимог
антикорупційного законодавства щодо
обмеження спільної роботи близьких
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2.Проведення
перевірок Вересень
дотримання службовими особами 2018 р.
НГУ
антикорупційного
законодавства щодо обмеження
спільної
роботи
близьких
осіб,запобігання та врегулювання
конфлікту
інтересів
та
ефективності вжитих заходів щодо
запобігання
та
врегулювання
конфлікту інтересів

СЗВК АК
НГУ,
командири
військових
частин

осіб, запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів
У Головному управлінні НГУ та
військових частинах упродовж липняжовтня проведено перевірки дотримання
посадовими особами вимог статей 27 32 Закону України «Про запобігання
корупції» (далі – Закон) щодо обмежень
спільного
проходження
військової
служби (роботи) близькими особами,
запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів. До військових частин НГУ
надіслані розпорядження командувача
НГУ від 02.07.2018 № Р-17, від
20.09.2018 № 27 щодо вжиття додаткових
заходів на цьому напрямку роботи.
Службою з питань запобігання і
виявлення
корупції
відділу
адміністративно-аналітичної та правової
роботи
апарату
командувача
Національної гвардії України (далі –
служба) узагальнено стан усунення
недоліків в діяльності посадових осіб
Головного управління Національної
гвардії України та військових частин
щодо виконання вимог Закону України
«Про запобігання корупції» в частині
дотримання
обмеження
спільного
проходження військової служби (роботи)
близькими особами, запобігання та
врегулювання
конфлікту
інтересів,
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3. Проведення перевірок у НГУ Грудень
щодо виявлення та врегулювання 2018 р.

УКДВ,
ОУШ,

виявлених у поточному році та
викладених
у
доповідній
записці
керівника
апарату
командувача
Національної гвардії України з питань
режиму та діяльності – секретаря
військової ради від 20.09.2018 № 453.
Після цього командирам (начальникам)
військових частин було надіслано
розпорядження Головного управління
НГУ від 20.09.2018 № Р – 27. Службою
забезпечено надання за зверненнями
посадових осіб методичної допомоги,
роз’яснень вимог законодавства та
консультацій. Опрацюванням інформації,
наданої
з
військових
частин,
встановлено, що командуванням вжиті
заходи щодо усунення виявлених
порушень вимог статей 27, 28 Закону, а
саме:
1) усунуто у 5 випадках пряме
підпорядкування
між
посадовими
особами та їх близькими особами;
2) у 28 випадках врегульовано
потенційний конфлікт інтересів у
посадових осіб військових частин;
3)
здійснюється
контроль
за
врегулюванням конфлікту інтересів у 4
посадових осіб, які мають близьких осіб,
які перебувають у соціальній відпустці
В ході проведення інспекцій та
інспекційних перевірок у військових
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конфлікту інтересів при організації
і проведенні перевірок
4.
Проведення
перевірки Вересень
дотримання військовослужбовцями 2018 р.
спортивного клубу НГУ вимог
законодавства щодо обмеження
роботи за сумісництвом, зайняття
іншою оплачуваною діяльністю, у
тому числі в змаганнях, без
відповідного дозволу

Головного
управління
НГУ, СЗВК
АК НГУ
ВФПіС
Головного
управління
НГУ, СЗВК
АК НГУ,
начальник
СК НГУ

частинах
НГУ виявлено конфлікт
інтересів
зокрема
у
Південному,
Східному ОТО та військовій частині 3022
У період з 17 по 18 вересня 2018 року
службою з питань запобігання і
виявлення
корупції
відділу
адміністративно-аналітичної та правової
роботи
апарату
командувача
Національної гвардії України перевірено
стан виконання у Спортивному клубі
Національної гвардії України дотримання
вимог Закону України «Про запобігання
корупції» та надано посадовим особам
практичну допомогу в організації роботи
на зазначеному напрямку. Начальником
Спортивного клубу проведено службове
розслідування щодо обмеження роботи за
сумісництвом.
За
результатами
проведення зазначеного службового
розслідування вжиті відповідні заходи
реагування

IV. Виконання функцій та завдань, передбачених Законом України «Про Національну гвардію України»
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1. Забезпечення
усунення
корупційних
ризиків
при
виконанні
службовобойових завдань
під час несення
служби з охорони
громадського
порядку,
конвоювання та
охорони
важливих
державних
об’єктів

1.Розроблення проекту Закону Грудень
України «Про Статут з охорони 2018 року
НГУ ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів,
інших
джерел
іонізуючого
випромінювання
держаної
власності, важливих державних
об’єктів та спеціальних вантажів»

УОВДО
Головного
управління
НГУ

Зареєстрований у Верховній Раді України
від 13.07.2018 № 8606 законопроект
Закону України про Статут з охорони та
оборони Національною гвардією України
ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання державної
власності, важливих державних об’єктів
та спеціальних вантажів

2.Розроблення проекту наказу
МВС
«Про
затвердження
Положення про військові частини
(підрозділи) Національної гвардії
України, які виконують функції
конвоювання»
3. Розроблення проекту наказу
МВС «Про затвердження Порядку
організації та несення служби з
конвоювання
військовими
частинами
(підрозділами)
Національної гвардії України»

Грудень
2018 року

УКЕОП
Головного
управління
НГУ

Грудень
2018 року

УКЕОП
Головного
управління
НГУ

4. Розроблення проекту наказу Грудень
МВС «Про порядок організації та 2018 року
виконання завдань підрозділами
НПУ та НГУ із забезпечення ОГП»

УГБ
Головного
управління
НГУ

Проект наказу МВС «Про затвердження
Положення про військові частини
(підрозділи)
Національної
гвардії
України,
які
виконують
функції
конвоювання» розроблено та надіслано
до МВС для погодження
Проект наказу МВС «Про затвердження
Порядку організації та несення служби з
конвоювання військовими частинами
(підрозділами)
Національної
гвардії
України»
розроблено.
Проводиться
підписання в МВС та підготовка
направлення в Міністерство Юстиції
України
Проект наказу МВС «Про порядок
організації
та
виконання
завдань
підрозділами
НПУ
та
НГУ
із
забезпечення
ОГП»
розроблено.
Проводиться погодження з МВС
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2.Усунення
корупційних
ризиків при
здійсненні
санаторнокурортного
лікування
військовослужбо
вців і працівників
НГУ

1. Розроблення проекту наказу Грудень
МВС «Про затвердження Порядку 2018 року
реабілітаційного та санаторнокурортного
лікування
військовослужбовців
та
працівників Національної гвардії
України»

3.Усунення
корупційних
ризиків під час
залучення
особового складу
військових
оркестрів
до
проведення
музичних
заходів,
не
пов’язаних
з
діяльністю НГУ

2.
Розроблення
розпорядчого Вересень
документа, що регламентуватиме 2018 року
порядок залучення військових
оркестрів до проведення музичних
заходів, не пов’язаних з діяльністю
НГУ, на договірній основі

ВМУ
Головного
управління
НГУ

ВСВ
Головного
управління
НГУ

Під
час
здійснення
перевірки
Рахунковою
палатою
України
підготовлено Звіт про результати аудиту
ефективності використання бюджетних
коштів
виділених
на
медичне
забезпечення
працівників
МВС,
поліцейських та працівників НПУ у
висновку якого визначено, що МВСУ
необхідно внести зміни у наказ МВС від
14.12.2015 № 1568, щодо поширення
його норм на військовослужбовців НГУ,
ветеранів внутрішніх військ МВС
України, членів їх сімей, а також у наказ
МВС від 21.09.2005 № 803, у частині
поширення його норм щодо оплати
санаторно-курортного
лікування
та
відпочинку
поліцейськими,
іншими
працівниками НПУ
До територіальних управлінь, військових
частин Національної гвардії України
надіслано розпорядження
Головного
управління
НГУ
від
28.08.2018
№ 27/10/1-5711 щодо порядку залучення
військових оркестрів до проведення
музичних заходів, не пов’язаних з
діяльністю НГУ, на договірній основі
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4.
Усунення
корупційних
ризиків під час
виконання
особовим
складом
НГУ
завдань у районі
проведення АТО
(ООС)

1.
Проведення
цільових
інструктажів (занять) з особовим
складом, який призначається для
виконання завдань у районі
проведення
АТО
(ООС)
на
посадах, пов’язаних із зберіганням
та списанням матеріальних засобів,
з
метою
вивчення
вимог
нормативних
та
розпорядчих
документів у цій сфері

Протягом
2018 року
перед
проведення
м кожної
ротації
особового
складу,
призначеног
о для
виконання
завдань у
районі
проведення
АТО (ООС)

Логістика,
УКП
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин

2.
Проведення
планових
і
позапланових
перевірок
дотримання законодавства щодо
збереження,
використання
та
списання матеріальних засобів під
час участі підрозділів НГУ в районі
проведення АТО (ООС)

Протягом
2018 року
(відповідно
до окремих
планів
та
графіків)

ВВА, УКДВ,
логістика,
УКП
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин

Логістикою Головного управління НГУ
протягом періоду було проведено шість
цільових
інструктажів
(занять)
з
особовим складом управлінь логістики
який призначається для виконання
завдань
з
матеріально-технічного
забезпечення у районі проведення ООС.
Управлінням
командних
пунктів
Головного управління НГУ щомісячно
перед проведенням кожної ротації
проводяться інструктажі з особовим
складом,
що
призначається
для
виконання завдань у районі проведення
АТО (ООС).
Так, протягом 12 місяців 2018 року
проведено
10
інструктажів
із
105 військовослужбовцями
Протягом І – ІV кварталів планові та
позапланові аудити підрозділів НГУ під
час участі в районі проведення ООС не
проводились.
Логістикою
проведено
планові
і
позапланові
перевірки
дотримання
законодавства
щодо
збереження,
використання та списання матеріальних
засобів під час участі підрозділів НГУ в
районі проведення АТО (ООС). Усього
було перевірено 21 підрозділ НГУ та
проведено шість цільових інструктажів
(занять) з особовим складом управлінь
логістики,
що
призначається
для
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виконання завдань з матеріальнотехнічного забезпечення в районі
проведення АТО (ООС)
V. Запобігання корупції при використанні матеріальних ресурсів
1.Попередження 1.Проведення
Протягом
можливості
(планових/позапланових раптових) 2018 року
одержання
перевірок (з виїздом на місце) за рішенням
неправомірної
виконання посадовими особами командувача
вигоди при
законодавства
щодо
обліку, НГУ,
використанні
використання
та
списання відповідних
військового
військового майна, збереження та командирів
майна, інших
використання матеріальних засобів військових
матеріальних
частин та
засобів
згідно з
окремим
графіком

2. Проведення заходів щодо
вивчення особовим складом вимог

Структурні
підрозділи

Логістика,
УКДВ, ВВА
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин

Протягом
2018 р.

Протягом 12 місяців 2018 року відділом
організації та контролю публічних
закупівель Головного управління НГУ
перевірено
47
військових
частин
Національної гвардії України, із них у 24
військових
частинах
проводилися
відкриті торги та використовувалася
примірна документація, затверджена
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України.
Особовим складом логістики Головного
управління НГУ протягом 12 місяців
2018 року здійснено перевірку 30
військових
частин
НГУ
стосовно
виконання
посадовими
особами
законодавства
щодо
обліку,
використання та списання військового
майна,
збереження та використання
матеріальних засобів.
Відділом внутрішнього аудиту Головного
управління
НГУ
було
проведено
проведено одну позапланову раптову
перевірку в/ч 2269 (перевірка фактичного
стану справ в службі авіаційнотехнічного майна)
Особовим складом логістики Головного
управління НГУ протягом 12 місяців
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законодавства у сфері збереження
та використання матеріальних
засобів.
Попередження
військовослужбовців і працівників
про недопустимість використання
матеріальних ресурсів військової
частини для інших, не викликаних
службовою необхідністю цілей та
про відповідальність за вчинення
правопорушень

Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин

(за окремими 2018 року здійснено перевірку 30
графіками) військових
частин
НГУ
стосовно
виконання
посадовими
особами
законодавства
щодо
обліку,
використання та списання військового
майна,
збереження та використання
матеріальних засобів.
Проведено шість цільових інструктажів
(занять) з особовим складом управлінь
логістики,
що
призначається
для
виконання завдань з матеріальнотехнічного забезпечення в районі
проведення АТО (ООС).
Посадовими
особами
логістики
Головного управління НГУ проводяться
навчання посадових осіб з питань обліку,
використання та списання майна під час
проведення
планових
занять
зі
спеціальної підготовки та проведення
навчально-методичних
зборів.
Здійснювалися перевірки виконання
посадовими особами
законодавства
щодо обліку, використання та списання
військового
майна
відповідно
до
окремого графіка.
Управлінням контролю діяльності військ
(інспекції) Головного управління НГУ
під час інспектувань у військових
частинах Східного ОТО, Західного ОТО,
НЦ НГУ (в/ч 3007), шпиталі (в/ч 3080),
3022, 3024, 2269, інспекційних перевірок
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3.Здійснення
контролю
за
посадовими особами з боку
аудиторів
та
вищестоящого
командування
у
формі
позапланових, раптових перевірок

у Центральному, Південному ОТО,
військових частинах 3042, 2260, 3022,
3024, 2269 НГУ перевірено виконання
посадовими особами законодавства щодо
обліку, використання та списання
військового майна, збереження та
використання матеріальних засобів
ВВА, УКДВ,
Протягом
Управлінням контролю діяльності військ
логістика
2018 р.
(інспекції) Головного управління НГУ
Головного
за рішенням під час інспектувань у військових
управління командувача частинах Східного ОТО, Західного ОТО,
НГУ,
НГУ,
НЦ НГУ (в/ч 3007), шпиталі (в/ч 3080),
командири
відповідних 3022, 3024, 2269, інспекційних перевірок
військових
командирів у Центральному, Південному ОТО,
частин
військових військових частинах 3042, 2260, 3022,
частин
3024, 2269 НГУ перевірено виконання
посадовими особами законодавства щодо
обліку, використання та списання
військового майна, збереження та
використання матеріальних засобів.
Відділом внутрішнього аудиту Головного
управління НГУ (далі – ВВА) було
проведено 19 контрольних заходів, із
яких:
17 планових аудитів (в/ч 3077, 3026,
3029, БРРТ, 3014, 3051, 3007, 3042, 2276,
3005, 3030, 2274, 3033, 3028, 3022, 3008,
2260);
2 позапланових аудита (в/ч 3027 і 3066)
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4.Розроблення
проекту
розпорядчого документа «Про
затвердження
Положення про
військове
господарство
Національної гвардії України»
5.Розроблення проекту наказу
МВС
«Про
затвердження
Положення
про
службу
забезпечення пально-мастильними
матеріалами Національної гвардії
України»
6. Розроблення проекту наказу
МВС
«Про
затвердження
Положення про порядок організації
та
експлуатації
автомобільної
техніки,
іншого
майна
номенклатури
автомобільної
служби в Національній гвардії
України»
7. Розроблення проекту наказу
МВС «Про затвердження Порядку
постачання
медичного
майна
Національній гвардії України в
мирний час»

Грудень
2018 року

Логістика
Головного
управління
НГУ

Грудень
2018 року

Логістика
Головного
управління
НГУ

Грудень
2018 р.

Логістика
Головного
управління
НГУ

Робота по розробленню проекту наказу
МВС «Про затвердження Положення про
порядок організації та експлуатації
автомобільної техніки, іншого майна
номенклатури автомобільної служби в
Національній гвардії України» триває

Червень
2018 р.

ВМУ
Головного
управління
НГУ

Порядок постачання медичного майна
Національній гвардії України в мирний
час затверджено наказом МВС від
23.02.2018 № 140, зареєстрованим в
Міністерстві
юстиції
України
за
№ 335/31787 від 19.03.2018
Розроблено наказ МВС від 15.03.2018
№ 200 «Про затвердження Інструкції про
порядок виплати грошового забезпечення
та одноразової грошової допомоги при
звільненні
військовослужбовцям
Національної гвардії України та іншим

8. Розроблення проекту наказу Грудень
МВС
«Про
затвердження 2018 року
Інструкції про порядок виплати
грошового
забезпечення
та
одноразової грошової допомоги
при
звільненні

ФЕУ
Головного
управління
НГУ

Робота
по
розробленню
проекту
розпорядчого
документа
«Про
затвердження Положення про військове
господарство
Національної
гвардії
України» триває
Введено в дію наказ МВС від 06.02.2018
№ 85 «Про затвердження Положення про
службу
забезпечення
пальномастильними матеріалами Національної
гвардії України»
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військовослужбовцям
Національної гвардії України та
іншим особам»
9. Розроблення Положення з Грудень
організації внутрішнього контролю 2018 р.
в НГУ

особам» (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 05 квітня 2018 р. за №
405/31857)
ВВА,
ЮУ Робота по розробленню Положення з
Головного
організації внутрішнього контролю в
управління
НГУ триває
НГУ
2.Усунення
1.Контроль з боку структурних Протягом
Логістика,
На виконання Закону України «Про
корупційних
підрозділів
НГУ,
органів усього
ФЕУ,
благодійну діяльність та благодійні
ризиків,
забезпечення,
командирів періоду
ВВА
організації» та Порядку фінансового
пов’язаних
з військових частин за своєчасним і
Головного
забезпечення
потреб
національної
нецільовим
повним відображенням в обліку
управління
оборони
держави,
мобілізаційної
використанням
проведених операцій з одержання
НГУ,
підготовки, заходів з мобілізації та
отриманої
благодійної допомоги
командири
Збройних Сил за рахунок благодійних
благодійної
військових
пожертв фізичних та юридичних осіб,
допомоги
частин
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 травня 2015
року № 339, опрацьовується інформація
про своєчасне оприбуткування отриманої
благодійної
допомоги,
яка
оприлюднюється на сайті НГУ.
За 12 місяців проведеними аудитами
випадків не оприбуткування отриманої
благодійної допомоги та/або ненадання
інформації про її обсяги не виявлялося
VI. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток
та підтримка системи внутрішнього аудиту
1.Удосконалення 1.Розроблення
Методичних Грудень
ВОКПЗ
З метою відкритості та прозорості на всіх
системи
рекомендацій з організації роботи 2018 р.
Головного
стадіях закупівель розпорядженням від
діяльності НГУ у щодо
здійснення
процедур
управління
19.03.2018 № 27/2-1630 зобов’язано
сфері публічних публічних закупівель, зокрема
НГУ
військові частини оприлюднювати в
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закупівель
з щодо проведення
метою усунення процедур
корупційних
ризиків
та
впровадження
прозорої системи
їх проведення

допорогових

2. Проведення перевірок стану
роботи
щодо
використання
примірної
документації,
затвердженої
Міністерством
економічного розвитку і торгівлі
України

Протягом
2018
року
(згідно
з
окремим
графіком)

ВОКПЗ,
ВВА
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин

електронній системі скановані копії з
оригіналів укладених та підписаних
договорів.
Розпорядженням за від 10.09.2018
№ 27/2-6011 зобов’язано військові
частини оприлюднювати звіти про
укладені договори в системі електронних
закупівель, якщо загальна вартість
предмета закупівлі протягом року буде
дорівнювати або перевищувати 50 тис.
грн. починаючи з першого укладеного
договору за відповідним предметом
закупівлі
При проведенні відкритих торгів всі
підрозділи
НГУ
використовують
примірну тендерну документацію.
Також у ході проведення аудитів
досліджується питання щодо дотримання
вимог чинних нормативних актів з
питань закупівель товарів, робіт та
послуг за державні кошти, у тому числі і
щодо
застосування
примірної
документації,
затвердженої
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України.
У
ході
проведення
аудитів
досліджувалися
питання
щодо
дотримання вимог чинних нормативних
актів з питань закупівель товарів, робіт та
послуг за державні кошти, у тому числі і
щодо
застосування
примірної

41

2.Удосконалення
системи
внутрішнього
фінансового
контролю та
аудиту

3. Проведення зборів з особами,
уповноваженими на реалізацію
функцій у сфері здійснення
публічних закупівель у військових
частинах щодо дотримання та
запобігання
порушень
законодавства,
вирішення
проблемних питань
1.Проведення семінарів, зборів,
навчання, консультацій,
конференцій, брифінгів, засідань за
круглим
столом,
реалізація
пілотних проектів з питань
внутрішнього контролю, у тому
числі фінансового забезпечення,
внутрішнього
аудиту
та
запобігання корупції у сфері
фінансів та використання ресурсів

Червень
2018 року

ВОКПЗ
Головного
управління
НГУ

Упродовж
усього
періоду

ВВА,
ФЕУ
Головного
управління
НГУ,
СЗВК АК
НГУ,
командири
військових
частин

документації,
затвердженої
Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України
27.02.2018 у Головному управлінні НГУ
проведено семінар у сфері публічних
закупівель,
складання
тендерної
документації та порядку звітування за
процедурами закупівлі, за участю ТОВ
«Агентство тендерних процедур»
Протягом 12 місяців 2018 році особовий
склад ВВА приймав участь у наступних
заходах щодо забезпечення належного
кадрового
потенціалу
підрозділів
внутрішнього аудиту:
1) 11, 12 липня ВВА організовано та
проведено навчально-методичний збір з
особовим складом ВВА ГУ НГУ та СВА
ТУ НГУ з залученням на них
представників структурних підрозділів
ГУ НГУ та представника ДВА МВСУ;
2) 25 вересня 1 аудитор прийняв участь в
1-о денному семінарі в НУОУ ім. Івана
Черняховського
за
тематикою
«Виховання доброчесності»;
3) 27, 28 вересня 1 аудитор пройшов 2-х
денне
підвищення
кваліфікації
в
інституті післядипломної освіти НАВС за
програмою
тематичного
короткострокового
семінару
з
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2.Проведення
планових
і Упродовж
позапланових внутрішніх аудитів, усього
інших контрольних заходів, а періоду
також моніторингу виконання
(врахування)
рекомендацій
за
результатами
проведення
внутрішнього аудиту

ВВА, ФЕУ
Головного
управління
НГУ

підвищення кваліфікації із основних
положень
ЗУ
«Про
запобігання
корупції»;
4) 8 разів прийнято участь у 2-х денних
тренінгах по внутрішньому аудиту за
міжнародними
стандартами,
організованому посольством Великої
Британії для внутрішніх аудиторів ДВА
МОУ, за темою «Аудит ефективності»
Протягом 12 місяців 2018 року:
проведено 19 контрольних заходів, з
яких:
- 17 планових аудитів (в/ч 3077, 3026,
3029, БРРТ, 3014, 3051, 3007, 3042, 2276,
3005, 3030, 2274, 3033, 3028, 3022, 3008,
2260);
- 2 позапланових аудита (в/ч 3027 і 3066).
За результатами завершених 19 аудитів
виявлено порушень на загальну суму 70
млн. 193 тис. 390 грн., з яких 3 млн. 926
тис. 440 грн. – збитки і 66 млн. 266 тис.
910 грн. – порушення, які не призвели до
втрат.
Вжитими ВВА заходами моніторингу
протягом
року
забезпечено
відшкодування:
- виявлених у 2013 – 2017 роках
порушень на загальну суму 9 млн. 875
тис. 680 грн., з якої 2 млн. 296 тис. 770
грн. – збитки і 7 млн. 578 тис. 910 грн. –
порушення, які не призвели до втрат.;
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3. Висвітлення на веб-сайті НГУ Упродовж
діяльності внутрішнього аудиту всього
НГУ за результатами внутрішніх періоду
аудитів та контрольних заходів (за
рішенням командувача НГУ)

ВВА
Головного
управління
НГУ,
ПС АК НГУ

- виявлених у 2018 році порушень на
загальну суму 68 млн. 491 тис. 240 грн., з
якої 3 млн. 313 тис. 300 грн. – збитки і 65
млн. 177 тис. 940 грн. – порушення, які
не призвели до втрат
Протягом 12 місяців 2018 року рішень
щодо висвітлення інформації про
діяльність відділу внутрішнього аудиту
не приймалось

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 Щомісяця
УРОС
Проведено
щомісячні
звірення
з
системи
військової прокуратури (іншими
Головного
Головною військовою прокуратурою
виявлення
правоохоронними органами) щодо
управління
Генеральної прокуратури України щодо
інформації про
зареєстрованих кримінальних і
НГУ,
зареєстрованих
кримінальних
і
порушення вимог адміністративних
корупційних
командири
адміністративних
корупційних
Закону України
правопорушень та правопорушень,
військових
правопорушень
та
правопорушень,
«Про запобігання пов’язаних з корупцією, учинених
частин
пов’язаних з корупцією, учинених
корупції», а
військовослужбовцями
і
військовослужбовцями і працівниками
також обліку
працівниками НГУ, результатів їх
НГУ, результатів їх розслідування,
корупційних і
розслідування, судового розгляду
судового
розгляду
кримінальних
пов’язаних з
кримінальних проваджень та справ
проваджень та справ про адміністративні
корупцією
про
адміністративні
правопорушення
правопорушень,
правопорушення
осіб, винних у їх 2.Ведення обліку осіб, притягнутих Упродовж
СЗВК АК
Головним
управлінням
НГУ,
скоєнні
до відповідальності за вчинення усього
НГУ,
службовими особами військових частин
корупційних та пов’язаних з періоду
командири
проводиться щомісяця звірення з
корупцією правопорушень
військових
військовими прокурорами гарнізонів,
частин
регіонів,
Головною
військовою
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3.Забезпечення
умов
для Упродовж
повідомлень громадянами про усього
порушення вимог Закону України періоду
«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
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин

прокуратурою ГПУ стосовно обліку
зареєстрованих
за
військовими
частинами
НГУ
кримінальних
та
адміністративних
корупційних
правопорушень. Ведеться облік осіб,
притягнутих до відповідальності за
корупційні та пов’язані з корупцією
правопорушення, який відповідає даним
державних реєстрів та статистичним
даним правоохоронних і судових органів
Створено та підтримується система, яка
дозволяє отримувати інформацію про
факти корупційних та пов’язаних з
корупцією
правопорушень.
На
офіційному веб-сайті НГУ зазначено
телефон довіри (044-226-22-53). Також
телефони
довіри
встановлені
в
територіальних
управліннях
та
військових
частинах.
Забезпечено
надання
онлайн-консультації,
поповнюється рубрика «Запобігання
корупції». Протягом року на «телефон
довіри» ГУ НГУ надійшло 101 звернення
(скарг, заяв). За результатами розгляду
розглянуто 83 звернення.
Протягом 2018 року до Головного
управління НГУ, надійшло 44 звернення
про можливі неправомірні дії посадових
осіб НГУ та порушення вимог
антикорупційного законодавства. По
кожному факту проведено перевірку
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4.Моніторинг
негативних
повідомлень у ЗМІ та Інтернетпросторі про корупцію в НГУ,
організація
їх
перевірок
та
оприлюднення інформації щодо
вжитих заходів або спростування
2.Удосконалення 1.Проведення
службових
механізму
розслідувань за фактами вчинення
виявлення та
військовослужбовцями
і
протидії корупції, працівниками НГУ корупційних
притягнення до
або пов’язаних з корупцією
відповідальності правопорушень
та застосування
санкцій

Упродовж
усього
періоду

Протягом
усього
періоду
у
встановлені
законодавством
строки

2. Розроблення проекту наказу Березень
МВС «Про затвердження Порядку 2018 р.
проведення
службових
розслідувань
у
Національній
гвардії України»

АК НГУ,
командири
військових
частин

Здійснюється моніторинг негативних
повідомлень у ЗМІ та інтернет-просторі,
за
результатами
якого
щоденно
складається
інформаційна
довідка.
Отримана інформація використовується
під час планування роботи
СЗВК АК
Зокрема
за
фактами
порушень
НГУ, УРОС, антикорупційного
законодавства
УКР
Головним управлінням НГУ проведено 4
Головного
службові розслідування, військовими
управління
частинами – 45. Матеріали зазначених
НГУ,
службових розслідувань передано для
командири
розгляду до правоохоронних органів. За
військових
результатами розгляду питання щодо
частин
вчинення військовослужбовцями НГУ
корупційних правопорушень за 12
місяців 2018 року встановлено, що за
зазначений період правоохоронними
органами внесено до ЄРДР відомості
щодо 12 кримінальних корупційних
правопорушень, до вчинення яких
причетні
військовослужбовці
та
працівники
НГУ,
обліковано
15
кримінальних
корупційних
правопорушень
ЮУ
Наказом МВС від 13.03.2018 № 188
Головного
затверджено
Порядок
проведення
управління
службових розслідувань у Національній
НГУ,
гвардії України та зареєстровано у
СЗВК
АК Міністерстві юстиції України 03.04.2018
НГУ
№ 396/31848
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VIII. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності НГУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,
міжнародне співробітництво
1.Забезпечення
1.Розміщення інформації про стан Упродовж
АК НГУ,
Щоквартально на веб-сторінці НГУ
прозорості та
виконання
антикорупційних усього періоду командири висвітлюється інформація про стан
відкритості в
заходів у НГУ
військових виконання антикорупційних заходів у
антикорупційній
частин
НГУ
діяльності НГУ
2.Забезпечення
участі Упродовж
Комісія з
З урахуванням сучасних вимог щодо
представників громадськості у усього періоду підготовки забезпечення рівності прав чоловіків та
Антикоруп- жінок
засіданнях комісії з підготовки під час
та
здійснення незалежного
ційної
антикорупційної програми НГУ та засідань
громадського контролю за виконанням
програми
проведення
моніторингу
її комісії
завдань і заходів Антикорупційної
НГУ
та
виконання
програми до складу комісії включено
проведення представників з гендерних питань і
монітоАсоціації ветеранів внутрішніх військ та
рингу її
Національної гвардії України
виконання
СЗВК АК
2.Міжнародне
1.Співпраця з представниками Упродовж
Представниками НГУ взято участь в
співробітництво
міжнародних організацій з метою усього періоду НГУ, УМС, ініціативах та програмах у рамках
ОУШ
впровадження в діяльність НГУ
співробітництва з НАТО, а саме у:
Головного
Програми виховання доброчесності
процесі планування та оцінки сил
управління
«ВІ»
(ППОС);
НГУ
співробітництві з Офісом зв’язку НАТО в
Україні;
програмі з розбудови доброчесності,
цілісності, прозорості та зниження
корупційних ризиків у роботі оборонних
та
безпекових
інституцій
(Програма ВI).
Протягом 2018 року представниками
НГУ взято участь у 12 міжнародних
заходах
з
питань
дотримання
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антикорупційного
законодавства
і
розбудови доброчесності в оборонному
секторі, із яких 5 відбулися за кордоном
Служба з питань запобігання і виявлення корупції
Національної гвардії України
Перелік скорочень, які використовуються
АДПС – Адміністрація Державної прикордонної служби України;
АК НГУ – апарат командувача Національної гвардії України;
ВВА Головного управління НГУ – відділ внутрішнього аудиту Головного управління Національної гвардії України;
ВМУ Головного управління НГУ – військове-медичне управління Головного управління Національної гвардії України;
ВОКПЗ Головного управління НГУ – відділ організації та контролю публічних закупівель Головного управління Національної
гвардії України;
ВПЗ Головного управління НГУ – відділ психологічного забезпечення Головного управління НГУ;
ВСВ Головного управління НГУ – відділ служби військ штабу Головного управління Національної гвардії України;
ВФПіС Головного управління НГУ – відділ фізичної підготовки і спорту Головного управління Національної гвардії України;
ГСЦ – Головний сервісний центр МВС;
Головне управління НГУ – Головне управління Національної гвардії України;
ДДМР – Департамент державного майна та ресурсів МВС;
ДМСЄІ – Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС;
ДМС – Державна міграційна служба України;
ДПООНД – Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС;
ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій;
ДФОП – Департамент фінансово-облікової політики МВС;
ДФППМОМ – Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС;
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ЗК РОС – заступник командувача Національної гвардії України (по роботі з особовим складом);
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;
МВС – Міністерство внутрішніх справ України;
НАВС – Національна академія внутрішніх справ;
НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції;
НА НГУ – Національна академія Національної гвардії України;
НГУ – Національна гвардія України;
НПУ – Національна поліція;
ОУШ Головного управління НГУ – оперативне управління штабу Головного управління Національної гвардії України
ПС АК НГУ – прес-служба апарату командувача Національної гвардії України;
РСЦ – Регіональний сервісний центр МВС;
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;
СК НГУ – спортивний клуб Національної гвардії України;
СМР Головного управління НГУ – служба мобілізаційної роботи штабу Головного управління Національної гвардії України;
СПІ АК НГУ – служба роботи з публічною інформацією відділу документального забезпечення та контролю апарату
командувача Національної гвардії України Головного управління Національної гвардії України;
УБСП Головного управління НГУ – управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії
України;
УГБ Головного управління НГУ – управління з громадської безпеки Головного управління Національної гвардії України;
УЗ та І Головного управління НГУ – управління зв’язку та інформатизації штабу Головного управління Національної гвардії
України;
УЗКПЛ – Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС;
УКДВ Головного управління НГУ – управління контролю діяльності військ (інспекція) Головного управління Національної
гвардії України;
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УКЕОП Головного управління НГУ – управління з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних Головного управління
Національної гвардії України;
УКП Головного управління НГУ – управління командних пунктів штабу Головного управління Національної гвардії України;
логістика Головного управління НГУ – логістика Головного управління Національної гвардії України;
УКР Головного управління НГУ – управління кадрової роботи Головного управління Національної гвардії України;
УМС Головного управління НГУ – управління міжнародного співробітництва Головного управління Національної гвардії
України;
УРОС Головного управління НГУ – управління по роботі з особовим складом Головного управління Національної гвардії
України;
УОВДО Головного управління НГУ – управління з охорони важливих державних об’єктів штабу Головного управління НГУ;
ФЕУ Головного управління НГУ – фінансово-економічне управління Головного управління Національної гвардії України;
ЮУ Головного управління НГУ – юридичне управління Головного управління Національної гвардії України.

