НАКАЗ
КОМАНДУВАЧА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

22.03.2016

м. Київ

№ 166

Про затвердження Антикорупційної
програми
Національної
гвардії
України на 2016 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
МВС "Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх
справ України на 2016 рік" від 29.02.2016 № 142
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Антикорупційну програму Національної гвардії України на
2016 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 та проведення люстрації
відділу адміністративно-аналітичної та правової роботи апарату командувача
Національної гвардії України інформацію про виконання Антикорупційної
програми відповідно до визначених індикаторів.
3. Службі з питань запобігання і виявлення корупції та проведення
люстрації 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.
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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
22.03.2016 № 166

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Національної гвардії України на 2016 рік
1. Загальні положення
Антикорупційну
програму
Національної
гвардії
України
на 2016 рік (далі – Антикорупційна програма) розроблено 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.
Політика Національної гвардії України щодо запобігання і протидії
корупції в Головному управлінні Національної гвардії України, оперативнотериторіальних об’єднаннях, 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 і громадянина,
позапартійності,
безперервності,
законності,
відкритості для демократичного цивільного контролю,
прозорості,
відповідальності,
централізованого керівництва,
єдиноначальності.
В основу розроблення Антикорупційної програми покладено такі
принципи:
відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України,
законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно –
правовим 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.
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В Антикорупційній програмі визначено мету, проблему та шляхи і
способи її розв’язання, завдання і заходи з визначенням відповідальних за їх
виконання, строків, індикаторів виконання (очікуваного результату), а також
джерел фінансування. В Антикорупційній програмі наведено також очікувані
результати, порядок здійснення моніторингу та періодичність перегляду
програми, оцінку ефективності її виконання.
2. Мета
Метою Антикорупційної програми 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.
3. Проблема, шляхи та способи її розв’язання
У 2014 році створено службу з питань запобігання і виявлення корупції та
проведення люстрації відділу адміністративно-аналітичної та правової роботи
апарату командувача Національної гвардії України, яка визначена
уповноваженим підрозділом Національної гвардії України з питань запобігання
та виявлення корупції, основною функцією якої є здійснення контролю за
дотриманням вимог антикорупційного законодавства в Національній гвардії
України.
Проблему передбачається розв’язати шляхом виховання антикорупційної
правосвідомості, доброчесності військовослужбовців і цивільних працівників
Національної гвардії України та формування негативного ставлення до
корупційних правопорушень під час захисту суверенітету і територіальної
цілісності України.
З цією метою 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 менеджменті,
забезпечення доброчесності працівників, формування негативного ставлення до
корупції;
здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
запобігання корупції у сфері державних 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, надання допомоги особам, які повідомляють
про порушення вимог антикорупційного законодавства;
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забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до
здійснення антикорупційних заходів.
4. Завдання і заходи
Заходи щодо запобігання і протидії корупції та корупційним
правопорушенням у Національній гвардії України наведено в додатку до цієї
Антикорупційної програми.
5. Очікувані результати
Виконання Антикорупційної програми дасть змогу:
продовжити реалізацію антикорупційних заходів, започаткованих у
минулих роках;
забезпечити створення та вдосконалення системи запобігання і протидії
корупції в Національній гвардії України;
продовжити подальше запровадження механізмів прозорості та
доброчесності в діяльності особового складу Національної гвардії України;
знизити кількість корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень
у Національній гвардії України;
підвищити рівень довіри громадян до діяльності Національної гвардії
України.
6. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Антикорупційної програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету в межах видатків, передбачених Національній гвардії
України, а також інших джерел, не заборонених законом.

Заступник командувача
Національної гвардії України
(по роботі з особовим складом)
генерал-майор

Я.Б. Сподар

Додаток
до Антикорупційної програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Антикорупційної програми Національної гвардії України на 2016 рік
Найменування
завдання
1

Найменування заходу

Строк
Відповідальні за
Індикатори
виконання
виконання
виконання
2
3
4
5
І. Організаційні заходи щодо запобігання корупції в Національній гвардії України
Розроблення та
1. Визначення з числа до 25.01.2016 ЗК НГУ по РОС
визначено ЗК НГУ
затвердження
заступників командувача
по РОС
Антикорупційної
Національної
гвардії
програми НГУ.
України (далі – НГУ)
Створення дієвого посадової
особи,
механізму
відповідальної в НГУ за
запобігання
контроль та координацію
корупції на основі здійснення передбачених
результатів аналізу Антикорупційною
корупційних
програмою заходів
ризиків
2. Надати пропозиції до до 15.02.2016 СЗВКЛ,
ЮУ надано пропозиції
проекту Програми МВС
Головного
до
на 2016 рік
управління НГУ
Антикорупційної
програми МВС на
2016 рік
3. Розробити та подати на
погодження
до
МВС
проект Антикорупційної

до 25.02.2016

СЗВКЛ,
ЮУ проект
Головного
Антикорупційної
управління НГУ
програми

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

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
у
межах
коштів
державного
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програми НГУ на 2016 рік

розроблено
та
надіслано
на
погодження
до
МВС
СЗВКЛ,
ЮУ надіслано
Головного
Антикорупційну
управління НГУ
програму
для
затвердження
у
МВС

4.Затвердження
Антикорупційної
програми НГУ на 2016 рік

до 31.03.2016

5. Розроблення проекту
нової
Антикорупційної
програми НГУ на 2017 рік
на основі результатів
оцінки виконання чинної
антикорупційної
програми,
аналізу
корупційних ризиків
(частина перша статті
19 Закону України "Про
запобігання корупції")
6.Розроблення
та
затвердження
проектів
антикорупційних програм
у
територіальних
управліннях
НГУ,
з’єднаннях,
військових
частинах
(підрозділах),
вищих
військових
навчальних
закладах,

грудень 2016
року

СЗВКЛ,
ЮУ надання
проекту
Головного
нової
управління НГУ
Антикорупційної
програми разом з
проектом
наказу
про
її
затвердження
командувачу НГУ
для підписання

до 31.03.2016

начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних

антикорупційні
програми
розробляються та
затверджуються
(уточнюються) у
всіх
територіальних
управліннях НГУ,
з’єднаннях,

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
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навчальних
військових
частинах (центрах), базах,
закладах охорони здоров’я
та
установах.
Забезпечення
для
особового складу НГУ
відкритого доступу до її
тексту,
уключення
положення
щодо
обов’язковості
дотримання
антикорупційної програми
до трудових договорів,
правил
внутрішнього
розпорядку
(частина
друга
та
четверта статті 62
Закону
України
"Про
запобігання корупції")

закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

військових
частинах
(підрозділах),
вищих військових
навчальних
закладах,
навчальних
військових
частинах
(центрах),
базах,
закладах охорони
здоров’я
та
установах.
Проекти
антикорупційних
програм проходять
обговорення
в
трудових
колективах.
Особовий
склад
НГУ має вільний
доступ до тексту
Антикорупційної
програми,
положення
якої
враховуються при
укладенні
трудових договорів
та внутрішньому
розпорядку
7. Проведення перевірок протягом 2016 СЗВКЛ Головного підготовка звітів у

межах

4

Утворення
(визначення) та
забезпечення
ефективного
функціонування
підрозділів (осіб) з
питань запобігання
і виявлення
корупції в НГУ

дотримання
Закону року
за управління НГУ
України "Про запобігання окремим
корупції" у підрозділах планом
НГУ
(підпункт перший пункту
16
Державної
антикорупційної
програми)
1. Удосконалення
протягом року Головне
структури та збільшення
управління НГУ
чисельності служби з
питань
запобігання
і
виявлення
корупції
апарату командувача НГУ

2. Утворення
уповноважених
підрозділів
з
питань
запобігання та виявлення
корупції в оперативнотериторіальних
об’єднаннях та вищих
військових
навчальних
закладах

протягом року

Головне
управління НГУ

про
результати
проведених
перевірок
та
надання
їх
командувачу НГУ

коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

забезпечення
ефективного
функціонування
підрозділів (осіб) з
питань запобігання
та
виявлення
корупції
в
Національній
гвардії України.
Унесення змін до
організаційноштатної структури
Головного
управління НГУ
утворення
в
оперативнотериторіальних
об'єднаннях НГУ
та
вищих
військових
закладах
підрозділів
з
питань запобігання

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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3.Укомплектування
територіальних
підрозділів з
питань запобігання та
виявлення
корупції
офіцерським складом та
працівниками НГУ

протягом року

4. Визначити заступника
по роботі з особовим
складом
начальника
(командира)
територіальних управлінь
НГУ, з’єднань, військових
частин
(підрозділів),
вищих
військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових
частин (центрів), баз,
закладів охорони здоров’я
та установ відповідальним
за
реалізацію
Антикорупційної
програми
(далі
–
уповноважений)
(пункт три постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 04.09.2013
№ 706)

до 31.03.2016

та
виявлення
корупції
Головне
укомплектування
управління НГУ, територіальних
начальники
підрозділів з
територіальних
питань запобігання
управлінь
НГУ, та
виявлення
вищих військових корупції
навчальних
закладів
начальники
установчими
(командири)
наказами
територіальних
начальників
управлінь
НГУ, (командирів)
з’єднань,
територіальних
військових частин управлінь
НГУ,
(підрозділів),
з’єднань,
вищих військових військових частин
навчальних
(підрозділів),
закладів,
вищих військових
навчальних
навчальних
військових частин закладів,
(центрів),
баз, навчальних
закладів охорони військових частин
здоров’я та установ (центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я
та
установ затвердити
Антикорупційну
програму на 2016
рік з визначенням

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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уповноваженого
II. Зміцнення кадрової політики, забезпечення доброчесності особового складу НГУ шляхом формування негативного
ставлення до корупції
Забезпечення
1. До Міжнародного дня
щороку до 09 СЗВКЛ Головного інформування про у
межах
доброчесності
боротьби з корупцією грудня
управління НГУ, стан
та коштів
через правильний
уповноваженим
уповноважені
ефективність
державного
підбір та
проводити інформування
територіальних
роботи
щодо бюджету,
розстановку
на
тему
"Реалізація
управлінь
НГУ, запобігання
виділених на
кадрів, здійснення Антикорупційної
з’єднань,
корупції за рік, утримання
правового
програми в Національній
військових частин актуальні
НГУ
виховання,
гвардії України"
(підрозділів),
корупційні ризики
організація
вищих військових та
уточнені
підготовки і
навчальних
пріоритети за цим
підвищення
закладів,
напрямом
кваліфікації з
навчальних
діяльності
питань запобігання
військових частин
і виявлення
(центрів),
баз,
корупції
закладів охорони
здоров’я та установ
2. Проведення курсів з 2016 рік за НА НГУ, СЗВКЛ затвердження
у
межах
питань
запобігання окремим
Головного
окремих
коштів
корупції з керівниками календарним
управління НГУ
календарних
державного
структурних
планом
планів
щодо бюджету,
підрозділів
з
питань
проведення курсів виділених на
запобігання та виявлення
з
питань утримання
корупції
запобігання
і НГУ
при
НА
НГУ
за
виявлення корупції
навчальною
програмою
та
забезпечення
міжнародної неурядової
потреби у
організації
підвищенні
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Transparence International

3.Співпраця
з
представниками
міжнародних організацій з
метою впровадження в
діяльність НГУ Програми
виховання доброчесності

протягом року

4. Забезпечити системний
підхід до якісного добору і
розстановки кадрів, їх
об’єктивну атестацію з
урахуванням ділових та
професійних якостей, а
також уживати заходів
щодо
запобігання
та
врегулювання реального
та потенційного конфлікту
інтересів

протягом року

кваліфікації
керівників
структурних
підрозділів
з
питань запобігання
та
виявлення
корупції НГУ
СЗВКЛ,
ВВА, упровадження
в
УМС
Головного діяльність
НГУ
управління НГУ, Програми
НА НГУ
виховання
доброчесності
УКР
Головного
управління НГУ,
атестаційні комісії
Головного
управління НГУ,
кадрові органи та
атестаційні комісії
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин

при
доборі
і
розстановці кадрів
ознайомлювати
кандидатів
на
посади з вимогами
антикорупційного
законодавства та
загальними
етичними нормами
поведінки під час
виконання
службових
обов’язків

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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5. Не допускати прийняття
на військову службу осіб,
які вчинили корупційні
правопорушення

протягом року

(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ
УКР
Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

здійснення
перевірки
відомостей,
які
містяться
в
особовій
справі
особи,
яка
претендує
на
зайняття посади,
Єдиному
державному
реєстрі осіб, які
вчинили
корупційні
або
пов’язані
з
корупцією
правопорушення,
співпраця
зі
спеціально
уповноваженими
суб’єктами у сфері
протидії корупції
6. Проведення анонімного протягом 2016 начальники
надання зведених
опитування
особового року
за (командири)
відомостей
складу НГУ, слухачів, окремим
територіальних
анонімних
курсантів
(студентів) планом
управлінь
НГУ, опитувань
у
ВВНЗ НГУ, Факультет
з’єднань,
підрозділах НГУ
№ 2 ПФНГУ ННІ № 3
військових частин командувачу НГУ
НАВС з метою виявлення
(підрозділів),
для
прийняття

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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корупційних
або
пов’язаних з корупцією
правопорушень

Удосконалення
системи кадрового
менеджменту,
підвищення
антикорупційного
потенціалу
прийняття
кадрових рішень

вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ
та їх заступники по
роботі з особовим
складом
7.Розроблення пам’ятки- I квартал 2016 СЗВКЛ Головного
картки з принципами року
управління НГУ
доброчесності та моделлю
етичної поведінки у тих чи
інших
ситуаціях
з
можливими корупційними
ризиками. Доведення її до
офіцерів, сержантськостаршинського складу та
державних
службовців
НГУ
1. Проводити заходи щодо до грудня 2016 СЗВКЛ,
УКР
люстрації, перевірки
року
Головного
достовірності відомостей
управління НГУ,
щодо незастосування
начальники
заборон,
передбачених
(командири)
Законом України "Про
територіальних
очищення влади", а також
управлінь
НГУ,
наявності майна, набутого
з’єднань,
під час перебування на
військових частин

кадрових рішень та
повідомлення
правоохоронних
органів

особовий
склад
НГУ
має
особисту
пам’яткукартку
з
принципами
доброчесності та
правилами етичної
поведінки

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

заходи
щодо
очищення
влади
(люстрації)
здійснюються
за
планом
перевірок

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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посаді,
і
його
відповідність
вартості, зазначеній у
декларації
(наказ командувача НГУ
від 19.08.2015 № 460)

2.
Ідентифікація
(уточнення) та регулярна
оцінка
корупційних
ризиків в окремих сферах
кадрового менеджменту,
проведення відповідних
антикорупційних заходів
щодо
мінімізації
можливостей для корупції
під час призову на
військову
службу,
прийняття
у
вищі
військові
навчальні
заклади
та
розподілу
випускників, отримання
освіти та проходження
військової
служби за межами країни,
проведення організаційноштатних
заходів,
нагородження
державними нагородами

протягом року

(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ
УКР,
УМС
Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

розроблення у I
кварталі 2016 року
плану
заходів
щодо управління
корупційними
ризиками у сфері
кадрового
менеджменту;
упродовж 2016 –
2017 років
їх уточнення

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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(стаття
61
Закону
України “Про запобігання
корупції”, посібник НАТО
Виховання доброчесності
та боротьба з корупцією,
розділ
“Кадрова
політика”)
3.
Організація
подачі
декларацій про майно,
доходи,
витрати
і
зобов'язання фінансового
характеру
в
порядку,
визначеному
Законом
України
"Про
засади
запобігання і виявлення
корупції".
Перевірка
своєчасності
подання
до
кадрових
органів
військовослужбовцями та
працівниками
НГУ
декларацій про майно,
доходи,
витрати
і
зобов'язання фінансового
характеру за минулий рік.
Перевірка декларації про
майно, доходи витрати і
зобов’язання фінансового
характеру щодо наявності
конфлікту інтересів, а
також
здійснення

до
моменту
втрати чинності
статті
12
Закону України
"Про
засади
запобігання
і
протидії
корупції"

СЗВКЛ,
УКР
Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

забезпечення
процедури
фінансового
контролю
відповідно
до
вимог статті 12
Закону
України
"Про
засади
запобігання
і
протидії корупції"

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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логічного
та
арифметичного контролю.
Надіслання
копій
декларацій
територіальним органам
центрального
органу
виконавчої влади, що
реалізує
державну
податкову політику у
порядку,
визначеному
Законом України "Про
засади
запобігання
і
протидії корупції"
4.Організація методичної
допомоги
в
поданні
військовими посадовими
особами та працівниками
НГУ декларації особи,
уповноваженої
на
виконання
функцій
держави або місцевого
самоврядування
за
минулий рік

з
початком
роботи системи
подання
та
оприлюднення
декларацій осіб,
уповноважених
на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування
відповідно до
Закону
"Про
запобігання
корупції"

СЗВКЛ,
УКР
Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

виконання вимог
Закону
України
"Про запобігання
корупції"
щодо
фінансового
контролю
та
доведення
норм
Кримінального
кодексу
України
щодо
відповідальності за
подання суб’єктом
декларування
завідомо
недостовірних
відомостей
у
декларації особи,
уповноваженої на

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування
III. Застосування антикорупційних механізмів при запобіганні і припиненні випадків отримання неправомірної
вигоди під час виконання службово-бойових завдань у зоні проведення АТО
Попередження
1. Попереднє навчання (в перед
логістика
підвищення рівня у
межах
можливості
місцях
комплектування, проведенням
Головного
знань командирів коштів
одержання
перед
проведенням ротації в зоні управління НГУ, підрозділів щодо державного
особистої
ротації) посадових осіб, проведення
начальники
теорії і практики бюджету,
неправомірної
які
виконуватимуть АТО
(командири)
обліку озброєння, виділених на
вигоди шляхом
обов’язки щодо ведення
територіальних
бойової техніки та утримання
недостовірного
обліку майна
управлінь
НГУ, військового майна. НГУ
обліку військового
з’єднань,
Підготовка
майна
військових частин фахівців
щодо
(підрозділів),
ведення
обліку
вищих військових майна
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я
та
установ,
їх
заступники з тилу,
озброєння
та
техніки
2. Проведення перевірок (з до закінчення логістика,
ВВА, усунення
умов у
межах
виїздом на місце)
АТО
СЗВКЛ, Головного зловживання
коштів
виконання наказів щодо
управління
НГУ службовим
державного

14

обліку майна, виявлення
фактів
безпідставного
невзяття на облік
(несвоєчасне або неповне
взяття на облік)
отриманих матеріальних
цінностей, не внесення
даних про рух військового
майна

Запобігання
корупційним та
пов’язаним з
корупцією
правопорушенням,
пов’язаним зі
списанням
утраченого
військового майна

1. Перевірка стану обліку
та звіряння облікових
даних перед проведенням
ротації особового складу.
Проведення інвентаризації
військового майна після
виведення
військових
частин для відновлення
боєздатності

у
місячний
термін
перед
проведенням
ротації та після
виведення
із
зони АТО

начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ
логістика,
ВВА,
СЗВКЛ Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,

становищем,
забезпечення
збереження
озброєння, бойової
техніки
та
військового майна

бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

забезпечення
в
умовах
ротації
особового складу
контролю за рухом
військового майна,
проведення
службових
розслідувань
та
вжиття
заходів
щодо
підтвердження
(встановлення)
втрати військового
майна в районах
проведення АТО

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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Усунення
корупційних
ризиків,
пов’язаних з
нецільовим
використанням

2. Розроблення службами I квартал 2016
забезпечення методичних
року
рекомендацій
щодо
особливостей
списання
військового
майна,
утраченого
(знищеного)
під
час
АТО,
за
закріпленою
номенклатурою,
організація
проведення
занять з особовим складом
військових частин щодо
списання
військового
майна. Контроль з боку
органів
військового
управління,
органів
забезпечення (в тому числі
фінансових) за
своєчасним
і
повним
відображенням в обліку
проведених операцій з
одержання благодійної
допомоги
Контроль
з
боку до закінчення
командування підрозділів АТО
НГУ, органів забезпечення
(в тому числі фінансових)
за своєчасним і повним
відображенням в обліку

закладів охорони
здоров’я та установ
логістика,
ВВА
Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я
та
установ,
їх
заступники з тилу,
озброєння і техніки
ВВА, ФЕУ, СЗВКЛ
Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних

розроблення
методичних
рекомендацій щодо
списання
військового майна,
доведення
та
роз’яснення
їх
вимог командирам
військових частин
та підрозділів

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

проведення
запобіжних заходів
щодо
не
оприбуткування
отриманої
благодійної

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
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отриманої
благодійної
допомоги

Удосконалення
процедури
закупівлі з метою
усунення
корупційних
ризиків та
впровадження
прозорої системи
їх проведення

проведених
одержання
допомоги

операцій з
благодійної

управлінь
НГУ, допомоги та /або
з’єднань,
ненадання
військових частин інформації про її
(підрозділів),
обсяги
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ
IV. Зменшення рівня корупції у сфері державних закупівель
1.При
здійсненні протягом року ВВА,
логістика перевірка
державних
закупівель
Головного
учасника, з яким
перевіряти учасника з
управління НГУ,
планується
яким
планується
начальники
укладення
укладення договору про
(командири)
договору
про
закупівлю на наявність
територіальних
закупівлю,
на
вчинення корупційних або
управлінь
НГУ, наявність учинення
пов’язаних з корупцією
з’єднань,
корупційних або
правопорушень. З цією
військових частин пов’язаних
з
метою
здійснювати
(підрозділів),
корупцією
перевірку відомостей, які
вищих військових правопорушень
містяться
в
Єдиному
навчальних
державному реєстрі осіб,
закладів,
які вчинили корупційні
навчальних
або пов’язані з корупцією
військових частин
правопорушення,
(центрів),
баз,
співпрацювати
зі
закладів охорони
спеціально
здоров’я та установ

НГУ

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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уповноваженими
суб’єктами
у
сфері
протидії корупції
2.Запобігання
ризикам,
пов’язаним з визначенням
предмета закупівлі під
конкретного виробника,
необґрунтованим
уникненням
процедур
закупівлі,
змови
замовника з виробником
щодо ціноутворення або
закупівлі
конкретного
предмета
закупівлі,
завищення
цін
виробниками,
які
займають
монопольне
становище на ринку

протягом року

логістика,
ВВА дотримання
у
межах
Головного
законодавства
коштів
управління НГУ, щодо здійснення державного
начальники
державних
бюджету,
(командири)
закупівель
виділених на
територіальних
утримання
управлінь
НГУ,
НГУ
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я
та
установ,
їх
заступники з тилу,
озброєння і техніки
V. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та державного майна, розвиток та
підтримка системи внутрішнього контролю
Удосконалення
1.Проведення
заходів протягом року ВВА,
логістика, звіт
фінансових у
межах
механізму
щодо зменшення ризиків,
ФЕУ,
СЗВКЛ служб НГУ
не коштів
використання
пов’язаних з нецільовим
Головного
рідше, ніж раз на державного
коштів державного використанням
управління НГУ, квартал
перед бюджету,
бюджету під час
бюджетних коштів,
начальники
керівництвом
виділених на
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виконання
державних
програм

завищенням потреби в
бюджетних
коштах, завищенням ціни
товарів (робіт, послуг),
проведенням недосконалої
переговорної процедури

2.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
(підпункт 11 пункту 4
розділу
VIII
розпорядження КМУ від

протягом року

(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ
ВВА,
логістика,
ФЕУ,
СЗВКЛ
Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,

Головного
управління НГУ

утримання
НГУ

забезпечення
належного
кадрового
потенціалу

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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закладів охорони
здоров’я та установ
3. Проведення планових і протягом року ВВА,
СЗВКЛ здійснення
у
межах
позапланових
Головного
ефективного
коштів
внутрішніх аудитів, інших
управління НГУ, функціонування
державного
контрольних заходів, а
начальники
системи
бюджету,
також
моніторингу
(командири)
внутрішнього
виділених на
виконання
(врахування)
територіальних
контролю
утримання
рекомендацій
за
управлінь
НГУ, (дотримання
НГУ
результатами проведення
з’єднань,
принципів
внутрішнього аудиту
військових частин законності
та
(підрозділів),
ефективного
вищих військових використання
навчальних
бюджетних
закладів,
коштів)
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ
VI. Створення умов для повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства та застосування
ефективних і стримуючих заходів до осіб, причетних до корупційних правопорушень
Організація
1. Ведення обліку осіб, протягом року СЗВКЛ Головного організовано
у
межах
системи виявлення притягнутих
до
управління НГУ, ведення
обліку коштів
інформації про
відповідальності
за
начальники
осіб, притягнутих державного
порушення вимог
вчинення корупційних та
(командири)
до
бюджету,
Закону України
пов’язаних з корупцією
територіальних
відповідальності за виділених на
"Про запобігання
правопорушень:
управлінь
НГУ, корупційні
та утримання
корупції", а також у Головному управлінні
з’єднань,
пов’язані
з НГУ
обліку
НГУ – служба з питань
військових частин корупцією
корупційних і
запобігання і виявлення
(підрозділів),
правопорушення
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пов’язаних з
корупцією
правопорушень,
осіб винних у їх
скоєнні

корупції та проведення
люстрації;
в ОТО та військових
частинах – уповноважені
за
реалізацію
Антикорупційної
програми
2.Забезпечення умов для
повідомлень громадянами
про порушення вимог
Закону України "Про
запобігання
корупції"
особовим складом НГУ
шляхом створення на
офіційному веб-сайті НГУ
рубрики "Повідомити про
корупцію", громадських
приймалень командувача
НГУ,
спеціальних
телефонів
"довіри",
засобів
електронного
зв’язку

протягом року

вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ
ВЗГ та ЗМІ ІВЦ
НГУ, АК НГУ,
УРОС Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

створення
інституційної
системи,
яка
дозволяє
отримувати
інформацію
про
факти корупційних
та пов’язаних з
корупцією
правопорушень, та
вжиття
відповідних
заходів.
На
офіційному
вебсайті
НГУ
зазначений
телефон
довіри,
забезпечено
надання
онлайнконсультації,
створена рубрика
"Запобігання
корупції"
з

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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3.Моніторинг негативних
повідомлень у ЗМІ та
Інтернет-просторі
про
корупцію
в
НГУ,
організація їх перевірок та
оприлюднення інформації
щодо вжитих заходів або
спростування.
Розміщення
на
вебсторінці НГУ інформації
про стан антикорупційних
заходів у НГУ

протягом року

ВЗГ та ЗМІ ІВЦ
НГУ,
СЗВКЛ
Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

підрубриками:
"Антикорупційне
законодавство",
"Антикорупційні
заходи",
"Роз'яснення
окремих положень
антикорупційного
законодавства",
"Контакти",
"Повідомити про
корупцію"
аналізується
та
узагальнюється
інформація
про
корупцію в НГУ,
забезпечується
відповідне
реагування
на
повідомлення про
факти
корупції

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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4.Надання Національному
агентству з питань
запобігання
корупції
відомостей про осіб, яких
притягнуто
до
кримінальної,
адміністративної,
дисциплінарної
або
цивільно-правової
відповідальності
за
вчинення корупційних або
пов’язаних з корупцією
правопорушень
для
внесення інформації до
Єдиного
державного
реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з
корупцією
правопорушення
(абзац 4 частини першої
статті 59 Закону України
“Про
запобігання
корупції”)
5. Забезпечення взаємодії
зі
спеціально
уповноваженими
суб’єктами
у
сфері
протидії
корупції,
громадськістю,
міжнародними
організаціями,
науково-

протягом року

СЗВКЛ Головного забезпечення
управління НГУ
ведення
Єдиного
державного
реєстру осіб, які
вчинили
корупційні
або
пов’язані
з корупцією
правопорушення

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

протягом року

Головне
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

забезпечення
взаємодії
зі
спеціально
уповноваженими
суб’єктами у сфері
протидії корупції,
органами
прокуратури
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дослідними центрами та
інститутами
з
питань
запобігання, виявлення та
протидії
корупції
та
органами
прокуратури
України щодо:
попередження, виявлення,
і припинення
кримінальних
правопорушень, зокрема
злочинів,
передбачених
статтями
191, 262, 308, 312, 313,
320, 357, 410, у випадку їх
вчинення
шляхом
зловживання службовим
становищем,
а
також
злочинів,
передбачених
статтями 210, 354, 364,
364-1, 365-2, 368-369-2
Кримінального
кодексу
України;
оперативного
обміну
інформацією
про
обставини
вчинення
ними
кримінальних
правопорушень, а
також
вчинення
військовими посадовими
особами та працівниками

(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

України з метою
оперативного
обліку інформації
щодо корупційних
та
адміністративних
корупційних
правопорушень
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НГУ
адміністративних
правопорушень;
проведення щомісячних
звірок щодо обліку
кримінальних
правопорушень у НГУ
(пункт перший частини
другої розділу І Закону
України “Про внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів
України
щодо
забезпечення діяльності
Національного
антикорупційного
бюро
України та Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції” від
12.02.2015 № 198-VIII)
Удосконалення
1. Проведення (участь у
механізму
проведенні) в
виявлення та
установленому
порядку
протидії корупції, службових розслідувань
притягнення до
(перевірок)
з
метою
відповідальності та виявлення причин та умов,
застосування
що
санкцій
призвели до вчинення
корупційного
правопорушення
або
невиконання
вимог
антикорупційного

протягом року

ВВА,
СЗВКЛ забезпечення
Головного
системного
управління НГУ
виявлення
корупційних схем,
які відтворюють
корупційні
та
пов'язані
з
корупцією
правопорушення

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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законодавства
(абзац перший пункту
восьмого
із
змінами,
унесеними
згідно
з
постановою
Кабінету
Міністрів України від
17.07.2014 № 295)
2. Затвердження Переліку
посад з високим
корупційним ризиком та
затвердження його в
Національному агентстві з
питань запобігання
корупції.
Уточнення
списку осіб, які обіймають
такі посади

3.Урегулювання
конфлікту
інтересів
керівниками, яким стало
відомо
про
конфлікт
інтересів підлеглої йому
особи, шляхом:
усунення
особи
від
виконання
завдання,

протягом року

УКР,
СЗВКЛ, затвердження
ОШВ
Головного Переліку посад з
управління НГУ
високим
корупційним
ризиком,
списків службових
осіб, які обіймають
ці
посади;
організація
проведення
індивідуальної
право – виховної
роботи, контроль
за діяльністю та
ротацією
цих
кадрів
за фактом
СЗВКЛ Головного керівниками
отримання
управління НГУ, виконуються
інформації
начальники
вимоги
про
(командири)
щодо
потенційний
територіальних
врегулювання
або
реальний управлінь
НГУ, конфлікту
конфлікт
з’єднань,
інтересів
інтересів
військових частин

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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вчинення дій, прийняття
рішення чи участі в його
прийнятті
в
умовах
реального чи потенційного
конфлікту інтересів;
застосування зовнішнього
контролю за виконанням
особою
відповідного
завдання, учиненням
нею певних дій чи
прийняття рішень;
обмеження доступу особи
до певної інформації;
перегляду
обсягу
службових повноважень
особи;
переведення особи на
іншу посаду;
звільнення особи
(частина 4 статті 28
Закону
України
"Про
запобігання корупції")
4.Посилення персональної
відповідальності
керівників, які, у разі
виявлення корупційного
або пов’язаного з
корупцією
правопорушення чи
одержання інформації про
вчинення такого

(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

за
фактом
отримання
інформації про
приховування
корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень

СЗВКЛ,
УКР,
УРОС Головного
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин

уживаються
системні
заходи
щодо боротьби з
приховуванням
керівниками
інформації
про
корупційні
та
пов’язані
з
корупцією

у
межах
коштів
державного
бюджету,
виділених на
утримання
НГУ
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правопорушення
підлеглими, не вжили
заходів щодо припинення
такого правопорушення та
негайно
письмово
не
повідомили
про
його
вчинення
спеціально
уповноважений суб’єкт у
сфері протидії корупції
(частина сьома статті
53 Закону України "Про
запобігання корупції")
5. Ужиття заходів та
застосування
передбачених
законодавством санкцій у
разі виявлення порушень
вимог Закону України
"Про
запобігання
корупції" стосовно:
обмеження
щодо
використання службових
повноважень чи свого
становища;
обмеження
щодо
одержання подарунків;
запобігання
одержанню
неправомірної вигоди або
подарунка та поводження
з ними;
обмеження
щодо

(підрозділів),
правопорушення
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

протягом року

Головне
управління НГУ,
начальники
(командири)
територіальних
управлінь
НГУ,
з’єднань,
військових частин
(підрозділів),
вищих військових
навчальних
закладів,
навчальних
військових частин
(центрів),
баз,
закладів охорони
здоров’я та установ

забезпечення
у
межах
дотримання
коштів
обмежень
і державного
заборон,
бюджету,
передбачених
виділених на
антикорупційним
утримання
законодавством
НГУ
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сумісництва та суміщення
з іншими видами
діяльності;
обмеження
після
припинення діяльності,
пов’язаної з виконанням
функцій
держави,
місцевого
самоврядування;
обмеження
спільної
роботи близьких осіб;
запобігання
та
врегулювання конфлікту
інтересів;
порушення правил етичної
поведінки
неподання,
несвоєчасне
подання
декларації, подання у ній
завідомо
недостовірних
відомостей;
заборони на одержання
пільг, послуг і майна
органами
державної
влади,
а
також
за
результатами проведення
спеціальної
перевірки або люстрації
(статті 22-27, 28-36, 3744, 45-52, 54, 56-58 Закону
України "Про запобігання
корупції")
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Перелік скорочень,
які використовуються в Антикорупційній програмі
Національної гвардії України
АК НГУ – апарат командувача Національної гвардії України;
ВВА Головного управління НГУ – відділ внутрішнього аудиту Головного управління Національної гвардії України;
ВВНЗ НГУ – вищі військові навчальні заклади Національної гвардії України;
ВЗГ та ЗМІ ІВЦ НГУ – відділ зв’язків з громадкістю та засобів масової інформації Іміджево-видавничого центру Національної гвардії
України;
Головне управління НГУ – Головне управління Національної гвардії України;.
ЗК НГУ по РОС – заступник командувача Національної гвардії України по роботі з особовим складом;
НА НГУ – Національна академія Національної гвардії України;
НГУ – Національна гвардія України;
ОШВ Головного управління НГУ – організаційно-штатний відділ Головного управління Національної гвардії України;
СЗВКЛ – служба з питань запобігання і виявлення корупції та проведення люстрації 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;
ФЕУ Головного управління НГУ – фінансово-економічне управління Головного управління Національної гвардії України;
Факультет № 2 ПФНГУ ННІ № 3 НАВС – факультет № 2 – підготовки фахівців для Національної гвардії України Навчально-наукового
інституту № 3 Національної академії внутрішніх справ;
ЮУ Головного управління НГУ – юридичне управління Головного управління Національної гвардії України.

Заступник командувача
Національної гвардії України
(по роботі з особовим складом)
генерал-майор

Я.Б. Сподар

