ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Національною гвардією України антикорупційних заходів за 12 місяців 2019 року
Заходи із запобігання і протидії корупції в системі МВС, навчальні заходи та заходи з поширення інформації
щодо програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати
(щодо виконання в Національній гвардії України заходів Антикорупційної програми МВС на 2019 рік)
Найменування
завдання
1

Зміст заходу
2

Строк
виконання
3

Відповідальний за
виконання
4

Результати виконання заходу
5

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
нормативно-правове регулювання відносин
1. Здійснення
1) розроблення, затвердження та Лютий
організаційних заходів надсилання на погодження до НАЗК 2019 року
щодо запобігання і
Антикорупційної програми МВС
протидії корупції

2) погодження
проєктів Лютий
антикорупційних
програм 2019 року
Національної
гвардії
України,
центральних органів виконавчої
влади,
діяльність
яких
спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України

УЗКПЛ,
структурні підрозділи
апарату МВС, Головне
управління НГУ,
НПУ, АДПС, ДМС
ДСНС
УЗКПЛ,
Головне управління
НГУ, НПУ, АДПС,
ДМС, ДСНС, УВНГУ,
УВНП, УВДМС,
УВДСНС, УЗДПС

До Головного управління НГУ не
надходив
проєкт
Антикорупційної
програми МВС на 2019 рік для
опрацювання та надання пропозицій

Проєкт Антикорупційної програми НГУ
на 2019 рік надіслано до МВС для
погодження
(лист
від
24.01.2019
№ 27/1/1-539). Антикорупційну програму
НГУ на 2019 рік погоджено МВС (лист
МВС від 26.02.2019 № 2636/01/18-2019).
Рішенням Національного агентства з
питань
запобігання
корупції
від
05.04.2019
№
940
погоджено
Антикорупційну програму НГУ
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2. Забезпечення
ефективного
функціонування
уповноважених
підрозділів (осіб) з
питань запобігання та
виявлення корупції в
системі МВС

1) актуалізація
інформації
про
керівників
уповноважених
підрозділів
(осіб)
з
питань
запобігання та виявлення корупції
Головного управління НГУ, органів
влади, підконтрольних Міністрові,
ГСЦ, РСЦ, закладів, установ та
підприємств, що належать до сфери
управління МВС

Щомісяця, не
пізніше 05
числа місяця,
що наступає
за звітним
періодом

УЗКПЛ,
Головне управління
НГУ, НПУ, АДПС,
ДМС, ДСНС, ГСЦ,
РСЦ,
заклади, установи,
підприємства, що
належать до сфери
управління МВС

Головним управлінням НГУ щомісяця
надається до УЗКПЛ актуалізована
інформація про начальника служби з
питань запобігання та виявлення корупції
відділу адміністративно-аналітичної та
правової роботи апарату командувача
Національної гвардії України

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з
поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
1. Навчання та заходи
з поширення
інформації щодо
програм
антикорупційного
спрямування

1) організація та проведення на базі
Національної академії внутрішніх
справ
підвищення
кваліфікації
(спеціалізації) для різних категорій
працівників Національної гвардії
України,
центральних
органів
виконавчої влади, діяльність яких
координується та спрямовується
Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України,
з питань запобігання корупції
2) організація та проведення на базі
Національної академії внутрішніх
справ
підвищення
кваліфікації
(спеціалізації) для різних категорій
працівників
закладів,
установ,
підприємств,
організацій,
що
належать до сфери управління

Вересень 2019 УЗКПЛ,
року
НПУ, Головне
управління НГУ,
ДСНС, ДМС, АДПС,
НАВС,
КМЄС (за згодою), інші
міжнародні організації
(за згодою)

17 посадових осіб Головного управління
НГУ взяли участь у проведенні в період
25-26.09.2019 на базі НАВС професійного
навчання щодо основних положень
антикорупційного законодавства, а також
правил етичної поведінки

Листопад
2019 року

08.11.2019 – двома представниками НГУ
взято участь у круглому столі на тему:
«Визначення корупційних ризиків у
діяльності МВС, шляхів запобігання та
протидії
корупції
в
МВС»
(м. Львів, ЛДУВС);
21, 22-11.2019 – 25 представників НГУ

УЗКПЛ,
НПУ, Головне
управління НГУ,
ДСНС, ДМС, АДПС,
НАВС,
КМЄС (за згодою), інші
міжнародні організації
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Національної
гвардії
України,
центральних органів виконавчої
влади,
діяльність
яких
координується та спрямовується
Кабінетом Міністрів України через
Міністра внутрішніх справ України,
з питань запобігання корупції

(за згодою)

взяли участь у навчальному заході щодо
підвищення кваліфікації (спеціалізації) з
питань запобігання корупції (м. Київ,
НАВС).

ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1. Забезпечення
виконання вимог
антикорупційного
законодавства в
частині фінансового
контролю

1) перевірка фактів своєчасності До 12 квітня
подання декларацій суб’єктами 2019 року
декларування
включно

УЗКПЛ,
Головне управління
НГУ, НПУ, ДСДС,
ДМС,
АДПС

З метою впорядкування проведення у
військових частинах НГУ перевірок
фактів своєчасності подання щорічних
декларацій суб’єктами декларування
командувачем
Національної
гвардії
України видано розпорядження № Р-3 від
16.03.2019.
Загальна
кількість
суб’єктів
декларування, які були зобов’язані подати
декларацію до 01.04.2019, становить
3 425 осіб. Із яких подано щорічних
декларацій – 3 228 та
подано
211 декларацій осіб, які припинили
діяльність, пов’язану з виконанням
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування.
За результатами перевірок встановлено 14
фактів несвоєчасного подання суб’єктами
декларування декларацій за 2018 рік. Із
них:
1 факт несвоєчасного подання щорічної
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2) повідомлення
НАЗК
про
неподання чи несвоєчасне подання
(у разі виявлення такого факту)
декларацій суб’єктами декларування

Упродовж
трьох робочих
днів з дня
виявлення
такого факту

3) підготовка
узагальненої До 19 квітня
інформації для керівництва МВС за 2019 року
результатами
деклараційної включно
кампанії

Головне управління
НГУ,
АДПС, НПУ,
ДСНС, ДМС
УЗКПЛ,
Головне управління
НГУ, АДПС,
НПУ, ДСНС, ДМС

декларації за 2018 рік та 13 фактів
неподання декларацій осіб, які припинили
діяльність, пов’язану з виконанням
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування.
Відповідно
до
антикорупційного
законодавства
за
кожним зазначеним фактом до НАЗК
передано повідомлення про встановлення
такого факту
Протягом 12 місяців 2019 року до НАЗК
надіслано 32 повідомлення
про
неподання чи несвоєчасне подання
декларацій суб’єктами декларування НГУ
На виконання доручення МВС від
08.02.2019 № 1743/01/18-2019 «Про
забезпечення
подання
електронних
декларацій за 2018 рік» Головним
управлінням НГУ було підготовлено та
надіслано
до
МВС
узагальнену
інформацію про результати деклараційної
кампанії
(вих. № 27/1/1-2944
від 10.04.2019)

V. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка
системи внутрішнього аудиту
1. Посилення
ефективності
управління
фінансовими

1) організація виконання завдань і У строки,
заходів на виконання Стратегії визначені
модернізації
системи Планом
бухгалтерського
обліку
та

ДФОП,
ДПООНД,
ДДМР,
ГСЦ,

На виконання наказу МВС від 22.08.2018
«Про затвердження Плану заходів МВС
щодо
модернізації
системи
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ресурсами

фінансової звітності в державному
секторі на період до 2025 року,
схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 20 червня
2018 року № 437

ДФППМОМ,
заклади, установи,
підприємства, що
належать до сфери
управління МВС
НПУ, АДПС, ДМС,
ДСНС , Головне
управління НГУ

бухгалтерського обліку на період до 2025
року» ужито наступних заходів:
керівництвом
та
відповідними
посадовими особами військових частин
НГУ
в
повсякденній
діяльності
забезпечується здійснення внутрішнього
контролю за веденням бухгалтерського
обліку;
при складанні фінансової звітності
підпорядкованими
розпорядниками
бюджетних коштів, а також при зведенні
та поданні Головним управлінням НГУ до
МВС консолідованої звітності у повній
мірі
застосовуються
національні
положення (стандарти) бухгалтерського
обліку та План рахунків бухгалтерського
обліку
в
державному
секторі;
забезпечено
прийняття
від
підпорядкованих підрозділів, перевірку,
консолідацію та своєчасне (у встановлені
строки) подання до МВС річної за 2018
рік фінансової та бюджетної звітності;
розроблено та надіслано до військових
частин та установ вимоги щодо порядку
складання звітності;
з Державним підприємством «Інфотех»
укладені договори на постачання та
обслуговування нового програмного
забезпечення
для
ведення
бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності;
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постійно
проводяться
наради
та
консультації
з
представниками
Державного підприємства «Інфотех»
стосовно вдосконалення програмного
забезпечення
VI. Участь у реалізації заходів, що належать до компетенції МВС, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня
2016 року № 803-р, та Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23 серпня 2017 року № 576-рА
1. Участь у реалізації
Стратегії комунікацій
у сфері запобігання та
протидії корупції

1) організація та проведення медіабрифінгів з антикорупційних питань
з представниками засобів масової
інформації

Січень
2019 року,
липень
2019 року

ДК,
УЗКПЛ,
Головне управління
НГУ, АДПС,
НПУ, ДСНС,
ДМС, Громадська рада
при МВС (за згодою)

Протягом 2019 року Головне управління
НГУ до зазначеного заходу не залучалося

VII. Співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів
1. Взаємодія з
міжнародними
організаціями в
частині реалізації
заходів із запобігання
і протидії корупції

1) проведення самооцінки діяльності I півріччя
структур сектору безпеки і оборони 2019 року
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)

УЗКПЛ,
ДМСЄІ,
Головне управління
НГУ, НПУ,
АДПС

На виконання рішення в. о. командувача
Національної
гвардії
України
від
13.05.2019 № 2/319 15 травня 2019 року
забезпечено візит міжнародної групи
експертів Програми НАТО з розбудови
доброчесності (далі – Програма ВІ) до
Головного
управління
Національної
гвардії України, який відбувся в рамках
проведення другого етапу самооцінки на
предмет виявлення корупційних ризиків у
структурах сектору безпеки і оборони
України.
18.07.2019
представники
Головного
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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

Згідно із
строками,
визначеними
в Річній
національній

УЗКПЛ
ДМСЄІ
Головне управління
НГУ, НПУ,
АДПС

управління НГУ взяли участь у
додатковому усному анкетуванні під час
візиту міжнародної групи експертів
Програми ВІ, під час якого обговорено
підготовлений експертами проєкт Звіту
Міжнародного секретаріату НАТО за
результатами проведення самооцінки на
предмет виявлення корупційних ризиків у
секторі безпеки і оборони України (далі –
Звіт).
15.08.2019 Головним управлінням НГУ
надано до офісу зв’язку з НАТО в Україні
письмові зауваження і пропозиції до Звіту.
На виконання доручення Віце– прем’єрміністра з питань європейської інтеграції
України Д. Кулеби від 18.11.2019
№
41028/0/1-19
опрацьовано
рекомендації, які містяться у звіті НАТО
за результатами експертного аналізу
Самооцінки.
Відповідні
заходи
передбачені
у
директивних документах Головного
управління НГУ на 2020-2021 рр., а також
будуть передбачені в Антикорупційній
програмі НГУ на 2020 рік.
У рамках співробітництва НГУ з
Програмою
НАТО
з
розбудови
доброчесності, цілісності, прозорості та
зниження корупційних ризиків у роботі
оборонних і безпекових інституцій:
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організовуються в межах реалізації програмі
Програми ВІ
співробітницт
ва між
Україною та
НАТО на
2019

5 представників НГУ взяли участь у
курсі орієнтації «Доброчесність у
операціях з підтримання миру», що був
проведений на базі НАВС у період з 12 по
15.03.2019;
військовослужбовець НГУ взяв участь
у семінарі «Закупівлі у секторі безпеки і
оборони», який проводився НАТО за
сприяння Європейської академії податків,
економіки та законів у період з 04 по
05.03.2019 в м. Берлін (Німеччина);
Крім цього, відповідно до листа
Представництва НАТО в Україні від
31.01.2019 № НГУ 01-2019 у рамках
співробітництва НГУ з Програмою ВІ
22.03.2019 на базі Національної академії
НГУ проведено черговий семінар із
залученням 153 представників від
Національної академії НГУ, Харківського
національного університету внутрішніх
справ, Військово-юридичного факультету
Національного юридичного університету
ім. Я. Мудрого;
з 17 по 21.06.2018 двома офіцерами
НГУ взято участь у курсі з протидії
корупції для офіцерського складу на базі
Тренувального
центру миротворчих
операцій
м.
Сараєво
(Боснія
і
Герцеговина);
з 16 по 20.09.2019 двома особами
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сержантського складу НГУ взято участь у
курсі
з
протидії
корупції
для
сержантського
складу
на
базі
Тренувального
центру миротворчих
операцій
м.
Сараєво
(Боснія
і
Герцеговина);
з 11 по 15.11.2019 1 військовослужбовцем
НГУ взято участь у навчальному курсі в
рамках Ініціативи НАТО з питань
розбудови доброчесності на базі школи
НАТО (м. Обераммергау, Німеччина);
з 01 по 07.12.2019 1 військовослужбовцем
НГУ взято участь у навчальному курсі в
рамках Ініціативи НАТО з питань
розбудови доброчесності на базі школи
НАТО (м. Брасов, Румунія).
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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Національної гвардії України на 2019 рік
Виконання заходів, передбачених додатком 1 до Антикорупційної програми НГУ на 2019 рік
(Заходи щодо запобігання і виявлення корупції в Національній гвардії України, навчання та заходи з поширення
інформації щодо програми антикорупційного спрямування. Очікувані результати)
Найменування
завдання
1

Найменування заходу
2

Строк
виконання
3

Відповідальний за
виконання
4

Результати виконання
5

І. Забезпечення системного підходу до організації діяльності щодо запобігання і виявлення корупції
1. Здійснення
організаційних
заходів
щодо
запобігання
і
виявлення корупції

1. Проведення
засідань
комісії
з
підготовки Антикорупційної програми
НГУ та проведення моніторингу її
виконання (далі – комісія Головного
управління НГУ) з метою аналізу стану
виконання Антикорупційної програми
МВС та Антикорупційної програми НГУ,
ефективності
вжитих
заходів;
проведення оцінки корупційних ризиків;
розроблення
проєктів
змін
до
Антикорупційної програми НГУ на 2019
рік
2. Розроблення проєкту Антикорупційної
програми НГУ на 2020 рік

Щокварталу до Комісія Головного
15-го
числа управління НГУ
місяця,
що
наступає
за
звітним
періодом

Забезпечено системну роботу комісії
Головного управління НГУ. Упродовж
12 місяців 2019 року проведено 6 засідань
комісії Головного управління НГУ, на яких
розглянуто найбільш важливі питання щодо
виконання антикорупційних заходів

Грудень
2019 р.

Проведено оцінку корупційних ризиків у
діяльності НГУ. 28.12.2019 затверджено звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Національної гвардії України.

Комісія з підготовки
Антикорупційної
програми НГУ та
проведення
моніторингу
її
виконання
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3. Проведення перевірок дотримання Протягом
СЗВК АК НГУ
вимог Закону України «Про запобігання 2019 р. (згідно
корупції» у військових частинах НГУ
з
окремим
планом виїздів
офіцерів
Головного
управління
НГУ)

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

1. З урахуванням кадрових змін, що Протягом
проводяться у військових частинах, 2019 р.
визначення уповноважених осіб з питань
запобігання та виявлення корупції

Командири
військових частин

2. Уточнення
інформації
про Щокварталу до СЗВК АК НГУ
уповноважених осіб з питань запобігання 10
числа
та виявлення корупції військових частин місяця,
що
настає
за
звітним
періодом

Протягом 12 місяців 2019 року проведено
перевірки дотримання вимог Закону України
«Про запобігання корупції» та стану
організації роботи з питань запобігання та
виявлення корупції в 14 військових
частинах. Виявлені недоліки усунуто.
Крім цього, посадовими особами СЗВК АК
НГУ досліджено питання дотримання вимог
Закону України «Про запобігання корупції»
в ООС, за результатами складено доповідну
записку командувачеві Національної гвардії
України з пропозиціями щодо конкретних
організаційно-практичних заходів
Наказами
командирів
(начальників)
військових частин визначено уповноважених
осіб з питань запобігання і виявлення
корупції.
З урахуванням кадрових
переміщень уносяться зміни до складу
уповноважених осіб
Щокварталу
здійснюється
уточнення
інформації про
уповноважених осіб
військових частин з питань запобігання та
виявлення корупції

II. Антикорупційні заходи з питань кадрового забезпечення, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з
поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
1. Удосконалення
системи кадрового
забезпечення
в
частині дотримання

1. Проведення перевірок достовірності Грудень
відомостей щодо застосування заборон, 2019 р.
передбачених частинами 3 і 4 статті 1
Закону України «Про очищення влади»

УКР
Головного На виконання Закону України «Про
управління НГУ,
очищення влади» у Національній гвардії
командири
України проводиться складання довідок про
військових частин
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антикорупційного
законодавства при
прийнятті кадрових
рішень

результати перевірок. Станом на 31.12.2019
розпочато – 10500 перевірок;
завершено – 8675;
проводиться – 1825.
Особи згідно з положеннями Закону України
«Про очищення влади» з НГУ не звільнялися
за відсутності підстав
2. Проведення спеціальних перевірок Протягом 2019 УКР
Головного Спеціальні перевірки стосовно осіб, які
стосовно осіб, які претендують на року
управління НГУ,
претендують на зайняття посад, які
зайняття посад, які передбачають у
визначені СЗВК АК НГУ
передбачають зайняття відповідального або
зайняття відповідального або особливо законодавством
особливо відповідального становища, та
відповідального становища, та посад з строки
посад з підвищеним корупційним ризиком в
підвищеним корупційним ризиком в
органах
військового
управління
та
органах військового управління та
військових частинах не проводилися за
військових частинах
відсутності підстав
3. Проведення опитування особового Протягом
ВПЗ
Головного Протягом 12 місяців 2019 року проведено
складу НГУ з використанням поліграфа з 2019 р.
управління
НГУ, опитування особового складу НГУ з
метою виявлення фактів вчинення
СЗВК
використанням поліграфа, у тому числі з
корупційних та пов’язаних з корупцією
АК НГУ,
метою виявлення вчинення корупційних або
правопорушень
командири
пов’язаних з корупцією правопорушень, а
військових частин
саме:
445 осіб, які приймалися на військову
службу за контрактом, розглядалися
кандидатами на керівні посади та посади,
пов’язані з обліком матеріальних цінностей
та коштів;
607 осіб – у зв’язку з проведенням
службових розслідувань.
Довідки
про
результати
проведення
опитування з використанням поліграфа
надані ініціаторам для врахування під час
прийняття рішень
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4. Розроблення та подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції
України проєкту наказу МВС «Про
затвердження Інструкції про організацію
виконання Положення про проходження
громадянами України військової служби
в Національній гвардії України»

2. Забезпечення
доброчесності через
здійснення
правового
виховання,
організація
підготовки
і
підвищення
кваліфікації з питань
запобігання
і
виявлення корупції

1. Проведення лекцій, семінарів, круглих
столів, інформувань, тренінгів із різними
категоріями посадових осіб НГУ з питань
вивчення
антикорупційного
законодавства
та
практики
його
практичного застосування

У 3-місячний
строк
після
видання Указу
Президента
України «Про
затвердження
Положення
про
проходження
військової
служби
громадянами
України
в
Національній
гвардії
України»
Протягом
2019 р.
(за окремими
планами)

УКР, ЮУ Головного Розроблено
проєкт
Положення
про
управління НГУ
проходження
громадянами
України
військової служби в Національній гвардії
України, який знаходиться на погодженні в
ЦОВВ.

СЗВК АК НГУ, УКР,
УРОС,
ЮУ
Головного
управління НГУ,
командири
військових частин,
представники НАЗК
(за
згодою),
правоохоронних
органів (за згодою),
міжнародних
організацій
(за
згодою)

Протягом 12 місяців 2019 року проводилась
системна робота щодо доведення до
особового
складу
НГУ
вимог
антикорупційного
законодавства,
підвищення кваліфікації посадових осіб з
цих питань.
Зокрема,
з
військовослужбовцями
і
працівниками проводились планові заняття з
правової підготовки, під час яких вивчалися
відповідні теми.
Уповноваженими
особами
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
(далі – уповноважені особи) проведено 680
інформувань особового складу НГУ, якими
охоплено близько 28 934 осіб.
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16.02.2019 у Головному управлінні НГУ
було проведено із залученням представника
Управління
запобігання
корупції
та
проведення люстрації МВС заняття з питань
дотримання вимог фінансового контролю,
яким було охоплено 240 суб’єктів
декларування.
29.05.2019 – заняття під час зборів у НА НГУ
(м. Харків) із головними старшинами
територіальних управлінь, Національної
академії та військових частин НГУ на тему
«Організація діяльності з питань запобігання
та виявлення корупції в Національній гвардії
України».
Триває практика проведення інструктажів із
особами, які прибувають для проходження
військової служби (працевлаштовуються) до
органів
військового
управління
та
військових частин НГУ.
26-27.09.2019 – участь 17 посадових осіб
Головного управління НГУ в професійному
навчанні щодо вивчення основних положень
антикорупційного законодавства на базі
НАВС.
12.12.2019 – участь 3 посадових осіб у
IV
Міжнародній
науково-практичній
конференції
«Реалізація
державної
антикорупційної політики в міжнародному
вимірі» на базі НАВС.
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2. Проведення інформування на тему До 09.12.2019
«Стан діяльності з питань запобігання та
виявлення корупції» до Міжнародного
дня боротьби з корупцією
3. Надання консультацій та роз’яснень з Протягом
питань антикорупційного законодавства 2019 р.
та практики його застосування особовому
складу НГУ за його зверненням

4. Забезпечення
виготовлення Червень
відеоролика інформаційно-агітаційного 2019 р.
характеру за напрямком запобігання та
боротьби з корупцією
5. Забезпечення
розроблення Червень
інформаційних
буклетів,
плакатів 2019 р.
антикорупційної спрямованості

3. Забезпечення
дотримання
вимог
законодавства
при
притягненні
особового
складу
НГУ до юридичної
відповідальності за
вчинені
правопорушення

1. Здійснення контролю за особовим Липень
складом НГУ у формі позапланових, 2019 р.
раптових перевірок, проведення аналізу
стану дотримання посадовими особами
законодавства при притягненні особового
складу
НГУ
до
юридичної
відповідальності, передачі матеріалів до
правоохоронних органів, спеціально

СЗВК АК НГУ,
командири
військових частин

06.12.2019 з посадовими особами Головного
управління НГУ проведено інформування.

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

Уповноваженими
особами
з
питань
запобігання та виявлення корупції надано
кваліфіковані консультації та роз’яснення
посадовим особам, військовослужбовцям і
працівникам НГУ за їх зверненнями:
у Головному управлінні НГУ – 116;
у військових частинах – 1503.
Начальник
Виготовлено відеоролик інформаційнопрес-служби
– агітаційного характеру за напрямком
прес-секретар
запобігання та боротьби з корупцією, який
командувача
скеровано до військових частин
Національної гвардії (лист від 31.07.2019 № 27/1/1-5594 )
України
Начальник Іміджево- Розроблено
інформаційні
плакати
видавничого центру антикорупційної
спрямованості,
Національної гвардії виготовлено їх у кількості 1000 примірників,
України
які скеровано до військових частин
(лист від 31.07.2019 № 27/1/1-6065).
УРОС Головного
управління НГУ,
СЗВК АК НГУ,
УКР, ЮУ
Головного
управління НГУ

У Головному управлінні НГУ проведено
вивчення стану військової дисципліни в НГУ
за перше півріччя 2019 року, за результатами
якого відповідний огляд надіслано до
військових частин (лист від 20.07.2019
№ 27/3/1-5667)
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уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції
ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1. Забезпечення
вимог
антикорупційного
законодавства
в
частині фінансового
контролю

1. Визначення
та
забезпечення Протягом
функціонування
посадових
осіб, 2019 р.
відповідальних за проведення перевірок
за фактами подання декларантами із
числа особового складу НГУ декларації
особи, уповноваженої на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування. Проведення відповідних
перевірок

СЗВК АК НГУ,
командири
військових частин

2. Проведення аналізу ефективності Травень
роботи
щодо подачі
військовими 2019 р.
посадовими особами НГУ та іншими
суб’єктами
декларування
щорічних
декларацій за 2018 рік та декларацій осіб,
які припинили публічну діяльність,
проведення перевірок факту подання
декларацій та реагування на виявлені
порушення

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

Визначено посадових осіб, уповноважених
проводити перевірку факту своєчасності
подачі декларацій. З метою впорядкування
проведення у військових частинах НГУ
перевірок фактів своєчасності подання
щорічних
декларацій
суб’єктами
декларування командувачем Національної
гвардії України видано розпорядження
№ Р-3 від 16.03.2019.
Протягом 12 місяців 2019 року до НАЗК
надіслано 32 повідомлення про неподання чи
несвоєчасне подання декларацій суб’єктами
декларування НГУ.
За результатами перевірок установлено 14
фактів несвоєчасного подання суб’єктами
декларування декларацій за 2018 рік. Із них:
1 факт несвоєчасного подання щорічної
декларації за 2018 рік та 13 фактів неподання
декларацій осіб, які припинили діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування. Відповідно
до антикорупційного законодавства за
кожним зазначеним фактом до НАЗК
передано повідомлення про встановлення
такого факту.
За результатами проведеного в Головному
управлінні НГУ вивчення цієї діяльності до
військових частин спрямовано огляд стану
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2. Забезпечення
виконання
вимог
антикорупційного
законодавства
в
частині запобігання
та
врегулювання
конфлікту інтересів,
обмеження роботи за
сумісництвом,
зайняття
іншою
оплачуваною
діяльністю

1. Збір та узагальнення оновленої Серпень
інформації про близьких осіб, які 2019 р.
проходять
військову
службу
або
працюють
в
органах
військового
управління та військових частинах НГУ

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

дотримання службовими особами НГУ
антикорупційного законодавства в частині
фінансового контролю (лист від 30.05.2019
№ 27/1/1-4199)
На виконання розпорядження командувача
НГУ від 13.08.2019 № Р-21 у Головному
управлінні НГУ та військових частинах
забезпечено ведення узагальненої інформації
про
близьких
осіб
із
числа
військовослужбовців і працівників НГУ.

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

1. Проведення (планових/позапланових
раптових) перевірок (з виїздом на місце)
виконання посадовими особами вимог
законодавства щодо обліку, використання
та
списання
військового
майна,
збереження
та
використання
матеріальних засобів

Протягом
2019 року
за рішенням
командувача
Національної
гвардії
України,
відповідних
командирів
військових
частин та
згідно з
окремим
графіком

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

Особовим складом логістики за 12 місяців
2019 року здійснено перевірку виконання
посадовими особами законодавства щодо
обліку,
використання
та
списання
військового
майна,
збереження
та
використання матеріальних засобів у складі
цільових та комплексних груп.
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2. Розроблення, погодження та подання Грудень
на державну реєстрацію до Міністерства 2019 р.
юстиції України проєкту наказу МВС
«Про внесення змін до Положення про
продовольче забезпечення Національної
гвардії України в мирний час»
3. Розроблення, погодження та подання
на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України проєкту наказу МВС
«Про внесення змін до наказу МВС від
07.06.2017 № 475» («Про речове
забезпечення
Національної
гвардії
України»)
4. Розроблення, погодження та подання
на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України проєкту наказу МВС
«Про встановлення добової вартості норм
харчування в Національній гвардії
України»
5. Розроблення, погодження та подання
на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України проєкту наказу МВС
«Про внесення змін до Інструкції з
організації
забезпечення,
надання
військовослужбовцям
Національної
гвардії України та членам їх сімей
житлових приміщень» (наказ МВС від
28.07.2007 № 278)

Вересень
2019 р.

Логістика,
ЮУ Розроблено проєкт наказу МВС «Про
Головного
внесення
змін
до
Положення
управління НГУ
про продовольче забезпечення Національної
гвардії
України
в
мирний
час».
Знаходиться
на
доопрацюванні
та
узгодженні з проєктом наказу МВС «Про
встановлення добової вартості норм
харчування в Національній гвардії України»
Логістика,
ЮУ Видано наказ МВС «Про внесення змін до
Головного
наказу МВС від 07.06.2017 № 475» («Про
управління НГУ
речове забезпечення Національної гвардії
України») від 04.09.2019 № 757

Грудень
2019 р.

Логістика,
ЮУ Розроблено проєкт наказу МВС «Про
Головного
встановлення вартості норм харчування в
управління НГУ
Національній гвардії України», знаходиться
на переопрацюванні після розгляду в МВС
(вих. № 12/2-3783 від 02.08.2019)

Грудень
2019 р.

Логістика,
ЮУ Розроблено проєкт наказу МВС «Про
Головного
внесення змін до Інструкції з організації
управління НГУ
забезпечення, надання військовослужбовцям
Національної гвардії України та членам їх
сімей житлових приміщень» водночас
погодження в МВС припинено у зв’язку з
прийняттям рішення на рівні керівництва
складових сил оборони та безпеки України
щодо відпрацювання нової концепції
забезпечення житлом військовослужбовців.
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2. Усунення
корупційних ризиків
у
сфері
обліку
благодійної
допомоги, подання
фінансової,
бюджетної та іншої
звітності,
її
невідповідність
обліковим
даним
бухгалтерського
обліку

1. Контроль
з
боку
структурних Протягом
підрозділів НГУ, органів забезпечення, 2019 р.
командирів
військових
частин
за
своєчасним і повним відображенням в
обліку проведених операцій з одержання
благодійної допомоги

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

2. Розроблення, погодження та подання
на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України проєкту наказу МВС
«Про затвердження Порядку виплати
військовослужбовцям
Національної
гвардії України підйомної допомоги»
3. Розроблення, погодження та подання
на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України проєкту наказу МВС
«Про затвердження Змін до Інструкції про
порядок виплати грошового забезпечення
та одноразової грошової допомоги при
звільненні
військовослужбовцям
Національної гвардії України» (наказ
МВС від 15.03.2018 № 200)

Грудень
2019 р.

ФЕУ, ЮУ
Головного
управління НГУ

Вересень
2019 р.

ФЕУ, ЮУ
Головного
управління НГУ

На виконання Закону України «Про
благодійну
діяльність
та
благодійні
організації» та Порядку фінансового
забезпечення потреб національної оборони
держави, мобілізаційної підготовки, заходів
з мобілізації та Збройних Сил за рахунок
благодійних
пожертв
фізичних
та
юридичних осіб, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 травня
2015 року № 339, опрацьовується інформація
про своєчасне оприбуткування отриманої
благодійної допомоги, яка оприлюднюється
на сайті НГУ. Протягом звітного періоду
оприбуткувано благодійних пожертв на суму
9 млн. 196 637, 98 грн.
Розроблено наказ МВС від 14.11.2019
№ 951 «Про затвердження Порядку виплати
військовослужбовцям Національної гвардії
України
підйомної
допомоги»,
яку
зареєстровано в Міністерстві юстиції
06.12.2019 за № 1216/34187
Розроблено наказ МВС від 09.07.2019 № 554
«Про затвердження змін до Інструкції про
порядок виплати грошового забезпечення та
одноразової грошової допомоги при
звільненні військовослужбовцям», який
зареєстровано в Мін’юсті 31.07.2019 за
№ 845/33816
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4. Розроблення та подання на державну Грудень
реєстрацію до Міністерства юстиції 2019 р.
України проєкту наказу МВС «Про
затвердження переліків посад та умов
зарахування
військовослужбовцям
військових частин та підрозділів (загонів)
Національної гвардії України вислуги
років для призначення пенсій на
пільгових умовах»

УКР, ЮУ, ФЕУ
Головного
управління НГУ

Проєкт наказу МВС «Про затвердження
переліків посад та умов зарахування
військовослужбовцям військових частин та
підрозділів (загонів) Національної гвардії
України вислуги років для призначення
пенсій на пільгових умовах» розроблено,
проте на підпис не подано у зв’язку з
організаційно-штатними змінами в НГУ.

V. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та
підтримка системи внутрішнього аудиту
1. Удосконалення
системи
внутрішнього
фінансового
контролю та аудиту

1. Проведення
семінарів,
зборів,
навчання, консультацій, конференцій,
брифінгів, круглих столів, реалізація
пілотних проєктів з питань внутрішнього
контролю, у тому числі фінансового
забезпечення, внутрішнього аудиту та
запобігання корупції у сфері фінансів та
використання ресурсів

Протягом
2019 року
(згідно з
окремим
графіком)

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

Протягом 12 місяців 2019 року з метою
забезпечення
належного
кадрового
потенціалу підрозділів внутрішнього аудиту,
особовим складом ВВА взято участь у
наступних заходах:
1) 31 січня, 1 лютого (3 аудитори) взяли
участь у 2-денному виїзному семінарі з
питань
функціонування
державного
внутрішнього фінансового контролю в
системі МВС;
2) 28, 29 березня (2 аудитори) пройшли
2-денне
підвищення
кваліфікації
на
практикумі для замовників публічних
закупівель «Публічні закупівлі «Більше
практики»;
3) 4 рази взято участь у 2 денних тренінгах
по внутрішньому аудиту за міжнародними
стандартами, організованих Посольством
Великої Британії для внутрішніх аудиторів
ДВА МОУ:
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2. Проведення планових і позапланових Протягом
внутрішніх аудитів, інших контрольних 2019 р.
заходів, а також моніторингу виконання
(врахування)
рекомендацій
за

ВВА, ФЕУ
Головного
управління НГУ

за темою «Ефективне тестування»:
- 20, 21 травня (1 аудитор);
за темою «Аналіз глибинних причин для
аудиторів»:
- 22, 23 травня (1 аудитор);
за темою «Ефективне написання звітів»:
- 08, 09 липня (2 аудитори);
- 02, 03 вересня (2 аудитори).
4) 26, 27 вересня (2 аудитори) пройшли
2-денне підвищення кваліфікації в інституті
підготовки кадрів та підвищення кваліфікації
НАВС за програмою семінару в рамках
професійного навчання з питань запобігання
і протидії корупції працівників керівного
складу НГУ, ЦОВВ, діяльність яких
координується та спрямовується КМУ через
МВС;
5) 28, 29 жовтня (5 аудиторів) узяли участь у
базовому тренінгу «Внутрішній контроль та
внутрішній аудит», організованому ВВА
ДСНС, за участю представника Міністерства
фінансів Королівства Нідерландів Манфреда
ван Кестерна;
6) 13, 14 листопада ВВА організовано та
проведено навчально-методичний збір з
особовим
складом
ВВА
Головного
управління НГУ та СВА ТУ НГУ із
залученням представника ДВА МВС
Протягом визначеного періоду проведено
17 планових аудитів (в/ч 3070, 3056, 1241,
НА НГУ, Східне ТУ НГУ, в/ч 3057, 3078,
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результатами проведення внутрішнього
аудиту

3035, 3039, 3054, 3072, 3018, 1141, 3080,
Північне ТУ НГУ, в/ч 3036, 3002).
За результатами проведених аудитів
виявлено порушень на загальну суму 49 млн.
146 тис. 440 грн., з яких 5 млн. 129 тис. 110
грн. – збитки і 44 млн. 017 тис. 330 грн. –
порушення, які не призвели до втрат.
Забезпечено відшкодування і зняття з
контролю: виявлених у 2014 – 2018 роках
порушень на загальну суму 3 млн. 674 тис.
грн., з якої 2 млн. 524 тис. грн. – збитки і
1 млн. 150 тис. грн. – порушення, які не
призвели до втрат.;
виявлених у 2019 році порушень на загальну
суму 38 млн. 841 тис. 680 грн., з якої 2 млн.
009 тис. 170 грн. – збитки і 36 млн. 832 тис.
510 грн. – порушення, які не призвели до
втрат.
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
документації, затвердженої Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України.

VI. Створення умов для повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства та застосування ефективних і
стримуючих заходів до осіб, причетних до корупційних правопорушень
1. Організація
системи виявлення
інформації
про
порушення
вимог

1. Проведення звірок з органами
військової
прокуратури
(іншими
правоохоронними
органами)
щодо
зареєстрованих
кримінальних
і

Щокварталу
до 20-го числа
місяця, що
настає за

УРОС Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

Проведено щомісячні звірення з органами
військової
прокуратури
(іншими
правоохоронними
органами)
щодо
зареєстрованих
кримінальних
і
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Закону України «Про
запобігання
корупції», а також
обліку корупційних і
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень, осіб,
винних у їх скоєнні

адміністративних
корупційних
правопорушень
та
правопорушень,
пов’язаних з корупцією, учинених
особовим складом НГУ, результатів їх
розслідування,
судового
розгляду
кримінальних проваджень та справ про
адміністративні правопорушення
2. Ведення обліку осіб, притягнутих до
відповідальності
за
вчинення
корупційних та пов’язаних з корупцією
правопорушень

звітним
періодом

Протягом
2019 р.

СЗВК АК НГУ,
командири
військових частин

3. Забезпечення умов для повідомлень Протягом
громадянами про порушення вимог 2019 р.
Закону України «Про запобігання
корупції» особовим складом НГУ шляхом
функціонування на офіційному вебсайті
НГУ
рубрики
«Повідомити
про
корупцію», телефонів довіри, засобів
електронного зв’язку

АК НГУ,
УРОС Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

адміністративних
корупційних
правопорушень
та
правопорушень,
пов’язаних з корупцією, учинених особовим
складом НГУ, результатів їх розслідування,
судового
розгляду
кримінальних
проваджень та справ про адміністративні
правопорушення
Головним управлінням НГУ, службовими
особами військових частин проводиться
щомісяця звірення з органами військової
прокуратури (іншими правоохоронними
органами) стосовно обліку зареєстрованих за
військовими частинами НГУ кримінальних
та
адміністративних
корупційних
правопорушень. Ведеться облік осіб,
притягнених
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 вебсайті
НГУ
зазначено
телефон
довіри
(044-226-22-53). Також телефони довіри
встановлені в територіальних управліннях та
військових частинах. Забезпечено надання
он-лайн консультації, поповнюється рубрика
«Запобігання корупції». Протягом звітного
періоду на телефон довіри Головного
управління НГУ надійшло 142 звернення
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2. Удосконалення
механізму
запобігання та
виявлення корупції,
притягнення до
відповідальності та
застосування санкцій

4. Моніторинг негативних повідомлень у
ЗМІ та інтернет-просторі про корупцію в
НГУ, організація їх перевірок та
оприлюднення інформації щодо вжитих
заходів або спростування
1. Проведення службових розслідувань за
фактами вчинення особовим складом
НГУ корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень

Протягом
2019 р.

АК НГУ, командири
військових частин

Протягом
2019 року
у встановлені
законодавством
строки

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

(скарг, заяв). Також до Головного управління
НГУ надійшло 57 звернень про можливі
неправомірні дії посадових осіб НГУ та
порушення
вимог
антикорупційного
законодавства. За кожним фактом проведено
перевірку.
Здійснюється
моніторинг
негативних
повідомлень у ЗМІ та інтернет-просторі, за
результатами якого щоденно складається
інформаційна довідка. Отримана інформація
використовується під час планування роботи
За фактами порушень антикорупційного
законодавства Головним управлінням НГУ
та військовими частинами проведено 40
службових розслідувань. Матеріали по
службових розслідуваннях передано для
розгляду до правоохоронних органів.

VII. Забезпечення відкритості та прозорості в антикорупційній діяльності НГУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних
заходів, забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та виявлення корупції
1. Забезпечення
прозорості та
відкритості в
антикорупційній
діяльності НГУ

1. Розміщення на вебсторінці НГУ Протягом
інформації
про
стан
виконання 2019 р.
антикорупційних заходів у НГУ

АК НГУ,
командири
військових частин

Інформація
про
стан
виконання
антикорупційних заходів у НГУ регулярно
розміщується на вебсторінці НГУ

2. Забезпечення участі представників
громадськості в засіданнях комісії з
підготовки Антикорупційної програми
НГУ та проведення моніторингу її
виконання

Комісія з
підготовки
Антикорупційної
програми НГУ та
проведення
моніторингу її
виконання

Протягом визначеного періоду відбулося 6
засідань комісії за участі представників
громадськості, яким надано можливість
узяти участь в обговоренні порядку денного.

Протягом
2019 року під
час засідань
комісії
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2. Забезпечення
міжнародного
співробітництва у
сфері запобігання та
виявлення корупції

1. Співпраця
з
представниками Протягом
міжнародних організацій з метою 2019 р.
впровадження в діяльність НГУ Програми
виховання доброчесності «ВІ»

СЗВК АК НГУ,
УМС, ОУШ
Головного
управління НГУ

У рамках співробітництва НГУ з Програмою
НАТО з розбудови доброчесності, цілісності,
прозорості та зниження корупційних ризиків
у роботі оборонних і безпекових інституцій:
5 представників НГУ взяли участь у курсі
орієнтації «Доброчесність у операціях з
підтримання миру», що був проведений на
базі НАВС у період з 12 по 15.03.2019;
1 військовослужбовець НГУ взяв участь у
семінарі «Закупівлі в секторі безпеки і
оборони», який проводився НАТО за
сприяння Європейської академії податків,
економіки та законів 04, 05.03.2019 в
м. Берлін (Німеччина);
з 19 по 22.03.2019 забезпечено проведення на
базі Національної академії НГУ курсу
орієнтації «Доброчесність у операціях з
підтримання миру» на чолі з командою
Центру операцій з підтримання миру
(м. Сараєво, Боснія і Герцеговина) із
залученням міжнародних експертів, у якому
взяли участь 154 військовослужбовці НГУ;
15.05.2019 – забезпечено візит до Головного
управління Національної гвардії України
групи міжнародних експертів на чолі з
менеджером Програми НАТО з розбудови
цілісності та доброчесності пані Бенедікт
Борель, (м. Київ) щодо проведення ІІ
частини етапу самооцінки на предмет
виявлення корупційних ризиків у НГУ, яка
проводиться в рамках загальної самооцінки у
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структурах сектору безпеки і оборони
України;
з 17 до 21.06.2019 – взято участь у курсі з
протидії корупції для офіцерського складу за
підтримки Програми НАТО з розбудови
доброчесності
(м. Сараєво,
Боснія
і
Герцеговина);
з 16 по 20.09.2019 двома особами
сержантського складу НГУ взято участь у
курсі з протидії корупції для сержантського
складу на базі Тренувального центру
миротворчих операцій (м. Сараєво, Боснія і
Герцеговина);
з 11 по 15.11.2019 1 військовослужбовцем
НГУ взято участь у навчальному курсі в
рамках Ініціативи НАТО з питань розбудови
доброчесності на базі школи НАТО
(м. Обераммергау, Німеччина);
з 01 по 07.12.2019 1 військовослужбовцем
НГУ взято участь у навчальному курсі в
рамках Ініціативи НАТО з питань розбудови
доброчесності на базі школи НАТО
(м. Брасов, Румунія)
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Заходи, передбачені додатком 2 до звіту про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності НГУ
до Антикорупційної програми НГУ на 2019 рік
(Таблиця оцінених корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних
ризиків)
Корупційний ризик

Заходи щодо усунення корупційного ризику

1

2

Відповідальний
за виконання
заходу
3

Строк
виконання
заходу
4

Відомості про вжиті заходи
5

1. Управління матеріальними ресурсами
1. Недостатня
доброчесність окремих
посадових осіб, що
сприяє
можливим
фактам
зловживання
ними
службовим
становищем
при
використанні
та/або
безпідставному
списанні (у власних
цілях
з
метою
отримання
неправомірної вигоди)
матеріальних ресурсів
(цінностей,
майна,
службового
автотранспорту,
оргтехніки,
засобів

1. Проведення заходів щодо вивчення
особовим складом вимог законодавства у
сфері
збереження
та
використання
матеріальних засобів, у тому числі
періодичне заслуховування посадових осіб,
які несуть матеріальну відповідальність, на
засіданні атестаційної комісії.
Попередження
військовослужбовців
і
працівників
про
недопустимість
використання
матеріальних
ресурсів
військової частини для інших не викликаних
службовою необхідністю цілей та про
відповідальність
за
вчинення
правопорушень
2. Видання наказу МВС або командувача
Національної
гвардії
України
«Про
затвердження норм витрати пально-

Структурні
підрозділи,
логістика,
УКДВ,
ВВА
Головного
управління НГУ,
командири
військових
частин

Протягом
2019 р.
(за окремими
графіками)

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

Логістика
Головного
управління НГУ

Червень
2019 р.

Видано наказ МВС «Про затвердження
норм
витрати
пально-мастильних
матеріалів
у Національній гвардії
України» від 17.07.2019 № 575
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комунікації)
та мастильних матеріалів
державних
коштів гвардії України»
військової частини

у

Національній

3. Здійснення контролю за посадовими
особами з боку аудиторів та вищого
командування у формі позапланових,
раптових перевірок, у тому числі за
використанням службового транспорту

4. Проведення заняття з командирами
військових частин з питань організації
роботи інвентаризаційних та внутрішньоперевірочних комісій військових частин

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

Логістика
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин
2. Недостатня
1. Розроблення проєкту наказу МВС «Про Логістика
врегульованість
затвердження Положення про військове Головного
процедур
у
сфері господарство Національної гвардії України» управління НГУ
організації
ведення
військового
господарства,
посадового контролю за 2. Розроблення проєкту наказу МВС «Про Логістика
зберіганням
та затвердження Положення про порядок Головного
використанням
організації та експлуатації автомобільної управління
матеріальних
засобів техніки, іншого майна номенклатури НГУ
при
проведенні автомобільної служби в Національній гвардії
інвентаризації
України»

Протягом
2019 р.
за рішенням
командувача
НГУ,
відповідних
командирів
військових
частин
Грудень
2019 р.

Протягом 12 місяців 2019 року ВВА
Головного управління НГУ проведено
17 планових аудити (в/ч 3070, 3056, 1241,
НА НГУ, Східне ТУ НГУ, в/ч 3057, 3078,
3035, 3039, 3054, 3072, 3018, 1141, 3080,
Північне ТУ НГУ, в/ч 3036, 3002);
проведено 2 позапланових аудити
(в/ч 3072, 3035).

Грудень
2019 р.

Проєкт наказу МВС «Про затвердження
Положення про військове господарство
Національної
гвардії
України»
розроблено, проте на підпис не подавався
у зв’язку з організаційно-штатними
змінами в НГУ.
Розроблено проєкт наказу МВС «Про
затвердження Положення про порядок
організації та експлуатації автомобільної
техніки, іншого майна номенклатури
автомобільної служби в Національній
гвардії України». Припинено його

Жовтень
2019 р.

05.12.2019
проведено
заняття
з
командирами військових частин з питань
організації роботи інвентаризаційних та
внутрішньо-перевірочних
комісій
військових частин
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матеріальних засобів,
виписуванні
прибутково-витратних
документів, що створює
умови для вчинення
корупційних
правопорушень

3. Розроблення проєкту наказу МВС «Про
внесення змін до «Порядку списання
військового майна в НГУ», затвердженого
наказом МВС від 17.01.2017 № 25

Логістика
Головного
управління
НГУ

4. Розроблення та впровадження електронної УЗ та І,
системи управління та обліку матеріальних РСВ,
ресурсів
логістика
Головного
управління НГУ

Грудень
2019 р.

Грудень
2019 р.

погодження у структурних підрозділах
МВС у зв’язку з організаційно-штатними
змінами в НГУ.
Розроблено проєкт наказу МВС «Про
внесення змін до Порядку списання
військового майна в НГУ, затвердженого
наказом МВС від 17.01.2017 № 25.
Припинено
його
погодження
у
структурних підрозділах МВС у зв’язку з
організаційно-штатними змінами в НГУ.
Пілотний проєкт щодо впровадження
електронної системи управління та обліку
матеріальних ресурсів впроваджено на
базі речового складу в/ч 3077 НГУ.

2. Публічні закупівлі
3. Недоброчесність
у
діяльності посадових
осіб (підрозділів), на
яких
покладається
організація
роботи
щодо
здійснення
процедур
публічної
закупівлі, що сприяє
можливим
фактам
зловживання
ними
службовим становищем
при
здійсненні
публічних закупівель,
зокрема
щодо
визначення

1. Розроблення організаційно-розпорядчих ВОКПЗ
Березень
документів,
які
регулюють
процес Головного
2019 р.
проведення
публічних
закупівель, управління НГУ
визначення єдиного підходу під час
здійснення
моніторингу
допорогових
закупівель

Видано розпорядження командувача
Національної гвардії України
від
23.01.2019 за № 490 щодо врегулювання
єдиного
підходу під час здійснення
моніторингу допорогових закупівель
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постачальників товарів,
робіт і послуг при
здійсненні допорогових
закупівель.
Можливість
поділу
предмета закупівлі з
метою
здійснення
закупівлі
без
застосування
електронної системи
4. Недоброчесність
1. Проведення перевірок використання
посадових осіб, які примірної
документації,
затвердженої
входять
до
складу Міністерством економічного розвитку і
тендерного комітету.
торгівлі України
Дискреційні
повноваження під час
підготовки тендерної
документації щодо її
формування
під
конкретного
постачальника

ВОКПЗ, ВВА,
Головного
управління
НГУ, командири
військових
частин

Протягом
2019 р.
(згідно
окремим
графіком)

Відповідно до пункту 11 частини першої
статті 8 Закону України «Про публічні
з закупівлі» (далі – Закон) наказом
Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 22.03.16 № 490
(із внесеними змінами від 21.03.2019
№ 463) затверджено типові форми
документів, що повинен створювати
замовник відповідно до вказаного Закону.
При проведенні відкритих торгів усі
підрозділи
НГУ
використовують
примірну тендерну документацію. У
звітному періоді проведено 17 050
процедур закупівель у 63 підрозділах НГУ
на очікувану вартість 3 млр. 840 млн. грн.,
заощаджено коштів на суму 85,65 млн.
грн.
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2. При здійсненні допорогових закупівель, ВОКПЗ
Протягом
зокрема
проведення
моніторингу Головного
2019 р.
законодавства,
вирішення
проблемних управління НГУ
питань із подальшим застосуванням заходів
реагування

3. Навчання посадових осіб та членів
тендерних комітетів порядку дій при
проведенні
публічних
закупівель.
Здійснення контролю та аналізу проведеного
заходу

Логістика, ФЕУ, Протягом
ВВА, ВО та КПЗ 2019 р.
Головного
управління НГУ

Дотримання військовими частинами
(замовниками)
норм
чинного
законодавства України про публічні
закупівлі та виконання розпоряджень
командувача
Національної
гвардії
України щодо відкритості та прозорості
на всіх стадіях закупівель постійно
контролюється службою організації та
контролю
публічних
закупівель
Головного управління НГУ шляхом
проведення щоденного збору та аналізу
інформації щодо проведення публічних
закупівель, які здійснюються у військових
частинах. За результатами поточного
моніторингу Служба організації та
контролю
публічних
закупівель
Головного управління НГУ інформує
останніх про виявлені недоліки/помилки в
їх закупівельній діяльності та вживаються
заходи щодо усунення недоліків.
Опрацьовано матеріали щодо проведення
навчання з підвищення кваліфікації та
належної організації процесу публічних
закупівель голови, секретаря та інших
членів тендерного комітету військових
частин 1241, 4114 Західного оперативнотериторіального об’єднання НГУ та
Іміджево-видавничого центру НГУ

3. Управління персоналом
5. Недоброчесність
1.
Узагальнення
посадових осіб щодо військовослужбовців

інформації
щодо УКР Головного Червень
(працівників) управління НГУ 2019 р.

Підготовлено звіт із узагальненою
інформацією щодо військовослужбовців
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повідомлення
про
потенційний
чи
реальний
конфлікт
інтересів при вирішенні
питань призначення на
вакантні посади

6. Недоброчесність
посадових осіб, які є
суб’єктами
декларування,
при
виконанні
вимог
фінансового контролю,
що
спричиняє
вчиненню
правопорушень,
пов’язаних з корупцією

Головного управління НГУ та їх близьких
осіб, які проходять військову службу
(працюють) у НГУ, для виявлення фактів
конфлікту інтересів та вжиття відповідних
заходів реагування
2. Проведення перевірок у Головному
управлінні НГУ та військових частинах з
питань дотримання посадовими особами
законодавства
щодо
запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів

СЗВК
АК
Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин
3. Проведення аналізу ефективності вжиття СЗВК АК НГУ,
заходів щодо запобігання та врегулювання УКР Головного
конфлікту
інтересів
з
попереднім управління НГУ
проведенням перевірок у військових
частинах НГУ з питань ефективності вжиття
заходів щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів
1. Провести додаткові заняття з питань СЗВК АК НГУ,
дотримання
вимог
антикорупційного УКР Головного
законодавства, особливу увагу приділити управління
питанню в частині фінансового контролю
НГУ, командири
військових
частин

(працівників) Головного управління НГУ
та їх близьких осіб, які проходять
військову службу (працюють) у НГУ
Вересень
2019 р.

Вересень
2019 р.

Березень
2019 р.

Відповідно
до
розпорядження
командувача НГУ від 13.08.2019 Р-21
проведено
перевірку
дотримання
посадовими особами НГУ законодавства
щодо запобігання та врегулювання
конфлікту
інтересів
та
складено
доповідну записку.
За результатами узагальнення інформації
підготовлено доповідну записку про
результати проведених перевірок.

16.02.2019 у Головному управлінні НГУ
було
проведено
із
залученням
представника Управління запобігання
корупції та проведення люстрації МВС
заняття з питань дотримання вимог
фінансового контролю,
яким було
охоплено 240 суб’єктів декларування.
29.05.2019 - одним військовослужбовцем
НГУ взято у круглому столі за темою
«Визначення корупційних ризиків у
діяльності МВС, шляхи запобігання та
протидії
корупції
в
МВС»
(м. Сєвєродонецьк, ЛДУВС);
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2. Проведення перевірки стану обліку
військовослужбовців
і
працівників
Головного управління НГУ, які згідно із
Законом
України
«Про
запобігання
корупції» зобов’язані подавати декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
надання
вказаної
інформації
відповідальному підрозділу за проведення
перевірок факту подання/неподання та
своєчасності подання такої декларації

УКР, СЗВК АК Березень
Головного
2019 р.
управління НГУ,
командири
військових
частин

3. Складання
звіту
про
результати СЗВК АК НГУ, Протягом
проведення перевірок за фактами подання, командири
2019 р.

25.06.2019
–
двома
військовослужбовцями НГУ взято участь
у круглому столі на тему «Визначення
корупційних ризиків у діяльності МВС,
шляхи запобігання та протидії корупції в
МВС» (м. Дніпро, ДДУВС).
Уповноваженими особами з питань
запобігання та виявлення корупції надано
близько 1503 консультацій та роз’яснень з
питань застосування антикорупційного
законодавства,
дотримання
етичних
правил за зверненнями посадових осіб,
військовослужбовців і працівників НГУ,
проведено навчальні заходи, якими
охоплено 28 934 військових посадових
осіб.
У Головному управлінні НГУ та
військових частинах затверджено списки
військовослужбовців
і
працівників
Головного управління НГУ, які згідно із
Законом України «Про запобігання
корупції»
зобов’язані
подавати
декларацію особи, уповноваженої на
виконання
функцій
держави
або
місцевого самоврядування, та надано до
відповідального
підрозділу
для
проведення
перевірок
факту
подання/неподання
та
своєчасності
подання такої декларації
За підсумками проведення перевірок
фактів
подання,
неподання
чи
несвоєчасного
подання
декларацій
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неподання чи несвоєчасного подання військових
декларацій суб’єктами декларування НГУ
частин

7. Недосконала
процедура контролю за
проведенням
спеціальної перевірки
стосовно
осіб,
які
претендують
на
зайняття посад, що
передбачають зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального
становища
8. Недосконалість
процедур прийняття на
військову
службу,
призначення на посаду,
просування по службі,
заохочення
та
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності,
що
створює умови для

у
строки,
визначені
наказом
командувача
НГУ

суб’єктами
декларування
Головним
управлінням НГУ підготовлено доповідну
записку
«Про
виконання
заходу
антикорупційної програми НГУ на 2019
рік» від 23.05.2019 № 2/340 та надіслано
до військових частин огляд стану
дотримання
в
НГУ
вимог
антикорупційного законодавства щодо
фінансового контролю від 30.05.2019
№ 27/1/1-4199
Проведено навчання для посадових осіб
кадрових органів НГУ

1. Проведення навчань (тренінгів) для
посадових осіб кадрових органів із
доведенням типових ситуацій порушення
антикорупційного законодавства

УКР Головного Грудень
управління
2019 р.
НГУ, СЗВК АК
НГУ

2. Підготовка проєкту звернення до НАЗК із
пропозицією щодо внесення змін до
Переліку посад з високим та підвищеним
рівнем корупційних ризиків, затвердженого
Рішенням НАЗК від 17.06.2016 № 2

УКР Головного Червень
управління
2019 р.
НГУ, СЗВК АК
НГУ

Надіслано лист до НАЗК від 27.06.2019
№ 27/1/1-5061

1. Розроблення проєкту Положення про
проходження
військової
служби
громадянами України в Національній гвардії
України (затверджується Указом Президента
України)
2. Розроблення проєкту наказу МВС «Про
внесення змін до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної гвардії
України»

УКР Головного Грудень
управління НГУ 2019 р.

Проєкт Положення про проходження
військової служби громадянами України в
Національній гвардії України розроблено
та перебуває на візуванні в ЦОВВ.

УКР Головного Грудень
управління НГУ 2019 р.

Проєкт наказу МВС «Про внесення змін
до Положення про відомчі заохочувальні
відзнаки Національної гвардії України» не
розроблявся у зв’язку з тим, що не було
внесено змін до Указу Президента
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вчинення корупційних
правопорушень
та
правопорушень,
Червень
пов’язаних з корупцією 3. Розроблення проєкту наказу МВС «Про УБСП
затвердження Положення про Навчальний Головного
2019 р.
центр Національної гвардії України»
управління НГУ
9. Недоброчесність
посадових
осіб
та
можливе зловживання
службовим становищем
щодо
використання
особового складу для
виконання завдань, не
пов’язаних із службовобойовою
діяльністю
підрозділів
та
військових
частин,
зокрема при розподілі
службового
навантаження
на
військовослужбовців
(графіки
нарядів,
відпусток, звільнення
військовослужбовців
строкової служби)
10. Недостатня
доброчесність
психологів під час
інтерпретацій

1. Здійснення контролю залучення особового
складу до службово-бойової та інших видів
діяльності
з
боку
вищестоящого
командування у формі позапланових,
раптових перевірок та під час проведення
інспекційних заходів, роботи комплексних
груп та груп офіцерів

України від 30.05.2012 № 365 «Про
відомчі заохочувальні відзнаки».

Розроблено
наказ
МВС
«Про
затвердження Статуту про Навчальний
центр Національної гвардії України»,
від 29.08.2019 № 624
УКДВ, УРОС, Протягом
Забезпечено
контроль
залучення
ВСВ штабу,
2019 р. під час особового складу до службово-бойової та
Головного
проведення
інших видів діяльності. Підготовлено
управління
інспекційних доповідні записки про результати
НГУ,
заходів,
проведених перевірок. Ужито заходів
СЗВК АК НГУ, роботи
реагування на виявлені правопорушення
командири
комплексних
військових
груп та груп
частин
офіцерів

1. Упровадження
автоматизованого ВПЗ Головного Грудень
робочого місця психолога з фіксацією історії управління
2019 р.
втручання в процес узагальнення результатів НГУ, НА НГУ
психологічного вивчення респондента

Розроблено електронну програму, яку
надіслано на апробацію до військових
частин (лист від 30.07.2019 № 27/3-6051)
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результатів
психологічного
вивчення кандидатів на
військову
службу
(навчання), на вищі
посади,
реабілітації
учасників бойових дій
шляхом
зменшення
обсягу
облікових
одиниць
наданих
послуг, унесення змін
до
відповідей
респондентів
чи
результатів
психологічного
вивчення

2. Проведення
комісійних,
раптових ВПЗ Головного
перевірок заповнених бланків тестувань управління НГУ
респондентів,
матеріалів
вивчення
соціально-психологічного
клімату,
порівняння їх відповідності висновкам та
матеріалам вивчення, наданим до Головного
управління НГУ

Протягом
2019 р.
(за окремим
графіком)

3. Проведення
додаткових
навчальних ВПЗ Головного Березень
проєктів для спеціалістів поліграфа
управління
2019 р.
НГУ, НА НГУ

4. Відпрацювання
методичних ВПЗ Головного Травень
рекомендацій, проведення комісійної роботи управління
2019 р.
ініціаторів під час підготовки питань, НГУ, НА НГУ
проведення додаткових навчальних проєктів
для ініціаторів

Протягом 12 місяців 2019 року проведено
опитування особового складу НГУ з
використанням поліграфа, у тому числі з
метою виявлення вчинення корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень, а саме:
455 осіб, які приймалися на військову
службу за контрактом, розглядалися
кандидатами на керівні посади та посади,
пов’язані
з
обліком
матеріальних
цінностей та коштів; 607 осіб – у зв’язку з
проведенням службових розслідувань.
Довідки про результати проведення
опитування з використанням поліграфа
надано ініціаторам для врахування під час
прийняття рішень.
У період з 27.03 по 25.04.2019 пройдено
курси
підвищення
кваліфікації
зі
спеціалістами
поліграфа
на
базі
Національної академії СБУ (м. Київ);
з 20.05-27.07.2019 – участь 1 офіцера в
навчанні поліграфологів, організованому
відділом
правоохоронних
питань
Посольства США;
з 04-05.09.2019 проведено навчальнометодичні
збори
із
спеціалістами
поліграфа
Опрацьовано та надіслано у військові
частини «Методичні рекомендації про
порядок організації та проведення
опитування особового складу НГУ з
використанням поліграфа
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5. Упровадження системи оцінки якості та ВПЗ Головного Грудень
додаткового
контролю
надання управління
2019 р.
психологічних
послуг
шляхом НГУ, НА НГУ
упровадження сучасного інструментарію та
стандартів. Підвищення фахової компетенції
психологів,
упровадження
супервізії
психологів
11. Недосконалість
кадрової політики щодо
найму, просування по
службі, направлення на
навчання,
кар’єрного
зростання і утримання
на робочих посадах
жінок та чоловіків, а
також рівної участі
жінок в миротворчих
операціях та у процесах
прийняття рішень

1. Проведення гендерного аналізу та УКР Головного Червень
забезпечення виконання рівного ставлення управління НГУ 2019 р.
та рівних кар’єрних можливостей для
працівників чоловічої і жіночої статі, у тому
числі шляхом уключення відповідних
положень до порядку відбору кадрів тощо
2. Розроблення механізмів та проведення УКР,
УБСП Грудень
оцінки потенціалу персоналу для визначення Головного
2019 р.
навичок, яких бракує працівникам НГУ управління НГУ
жіночої та чоловічої статі для успішного
несення служби та просування по ній

(лист № 27/3/1-6799 від 29.08.2019)
Упроваджено систему оцінки якості та
додаткового
контролю
надання
психологічних
послуг
шляхом
упровадження сучасного інструментарію
та стандартів. Упроваджено вивчення
якості надання психологічних послуг під
час вивчення соціально-психологічного
клімату у військових колективах НГУ
Проведено
гендерний
аналіз
та
забезпечено виконання рівного ставлення
та рівних кар’єрних можливостей для
працівників чоловічої і жіночої статі

Розроблено механізми та проведено
оцінку
потенціалу
персоналу
для
визначення
навичок,
яких
бракує
працівникам НГУ жіночої та чоловічої
статі для успішного несення служби та
просування по ній

4. Управління документообігом
12. Недоброчесність
посадових осіб під час
опрацювання запитів на
публічну інформацію,
звернень громадян тощо

1. Проведення заняття з відповідальними АК НГУ
посадовими особами Головного управління
НГУ з питань опрацювання запитів,
звернень громадян тощо

Червень
2019 р.

05.08.2019 проведено заняття з питань
опрацювання запитів, звернень громадян
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2. Розроблення
проєкту
рішення
командувача Національної гвардії України
про запровадження в Головному управлінні
НГУ автоматизованої системи реєстрації
кореспонденції,
організація
закупівлі
необхідного обладнання та програмного
забезпечення, його встановлення
3. Проведення
планових/позапланових
перевірок щодо порядку роботи зі
зверненнями громадян і організації їх
особистого прийому, запитів та звернень
народних депутатів України та запитів на
публічну інформацію Національної гвардії
України
4. Підготовка пропозицій для внесення змін
до Положення про порядок роботи зі
зверненнями громадян і організації їх
особистого прийому в системі МВС

РСО,
Грудень
УЗ та І, АК НГУ 2019 р.
Головного
управління НГУ

У
Головному управлінні
НГУ
запроваджено автоматизовану систему
реєстрації кореспонденції, яка працює в
тестовому режимі.

АК
НГУ Протягом
Головного
2019 р.
управління НГУ за
окремим
планом

Запроваджено
проведення
планових/позапланових перевірок щодо
порядку роботи зі зверненнями громадян і
організації їх особистого прийому, запитів
та звернень народних депутатів України
та запитів на публічну інформацію НГУ.
Протягом року проведено 4 перевірки.
На виконання доручення МВС
від
12.03.2019 № 1/1420 підготовлено
пропозиції до проєкту наказу МВС «Про
затвердження змін до Положення про
порядок розгляду запитів та звернень
народних депутатів України в МВС»
(вих. від 25.03.2019 № 27/1/2-2439).

АК НГУ
Головного
управління НГУ

Червень
2019 р.

5. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції
13. Недосконала
процедура діяльності
уповноваженої особи
(підрозділу) з питань
запобігання і виявлення
корупції
в
територіальних

1. Підготовка
проєкту
розпорядчого ОШВ Головного Грудень
документа командувача Національної гвардії управління НГУ 2019 р.
України щодо введення штатних посад осіб
(підрозділів) з питань запобігання і
виявлення корупції у військових частинах

Захід не виконано у зв’язку з проведенням
організаційно-штатних змін у НГУ
відповідно до наказу МВС від 17.12.2019
№ 1052 «Про внесення змін до структури
Головного управління НГУ та Структури
територіального управління НГУ».
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управліннях
та 2. Розроблення
посібника
«Правове НА НГУ
військових частинах
регулювання діяльності НГУ у сфері
запобігання і протидії корупції»

пот14. Створення/
збереження факторів,
що
сприяють
або
можуть
сприяти
вчиненню корупційних
правопорушень,
та
використання
дискреційних
повноважень
через
недостатньо ефективну
систему
проведення
антикорупційної
експертизи
проєктів
нормативно-правових
актів, проєктів наказів
командувача
Національної
гвардії
України

Грудень
2019 р.

1. Здійснення антикорупційної експертизи СЗВК АК НГУ,
Протягом
проєктів
нормативно-правових
актів, ЮУ Головного 2019 р.
проєктів наказів командувача Національної управління НГУ
гвардії України

Розроблено проєкт посібника, разом з тим
не впроваджено у зв’язку зі змінами, що
відбулися
в
антикорупційному
законодавстві (ЗУ від 2 жовтня 2019 року
№ 140-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
забезпечення
ефективності
інституційного механізму запобігання
корупції» та ЗУ від 17 жовтня 2019 року
№ 198-IX «Про внесення змін до Закону
України
«Про запобігання корупції»
щодо викривачів корупції).
Уповноваженим підрозділом Головного
управління
НГУ
проведено
антикорупційну експертизу 988 проєктів
наказів командувача Національної гвардії
України
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15. Недоброчесність
посадових
осіб
та
неповідомлення
про
наявність
конфлікту
інтересів
при
проведенні перевірки та
про
можливість
виникнення конфлікту
інтересів
при
формуванні
складу
комплексних груп та
групи офіцерів для
роботи у військах
16. Недоброчесність
посадових осіб, які
здійснюють підготовку
Антикорупційної
програми НГУ

1.Проведення перевірок у НГУ щодо УКДВ,
Грудень
виявлення та врегулювання конфлікту ОУШ,
2019 р.
інтересів
Головного
управління
НГУ, СЗВК АК
НГУ

Відповідно
до
розпорядження
командувача НГУ від 25.10.2019 № Р-28
проведено перевірку щодо виявлення та
врегулювання
конфлікту
інтересів.
Застосовано
заходи
зовнішнього
врегулювання конфлікту інтересів у 49
посадових осіб.

1.Установлення зовнішнього контролю за
здійсненням
роботи
з
підготовки
Антикорупційної програми НГУ (у тому
числі оцінки корупційних ризиків) –
залучення до вказаного процесу експертів та
представників громадськості (зокрема, але
не виключно, шляхом їх уключення до
складу комісій з оцінки корупційних
ризиків)
2.Обов’язкове
проведення
опитувань,
анкетувань серед особового складу НГУ, а
також представників громадськості, які
взаємодіяли (взаємодіють) з НГУ, зокрема з
використанням електронної пошти, мережі
«Інтернет», телефону
3. Проведення навчання (тренінгу) щодо
вимог антикорупційного законодавства
перед та в процесі здійснення оцінки
корупційних ризиків

Наказом командувача НГУ від 25.11.2019
№ 623 «Про організацію роботи комісії з
підготовки Антикорупційної програми
Національної гвардії України на 2020 рік
та проведення моніторингу її виконання»
затверджено новий склад комісії, до якого
включено представника ветеранської
організації.

АК НГУ

Грудень
2019 р.

ВПЗ,
УРОС Протягом
Головного
2019 р.
управління
НГУ, АК НГУ

Упродовж III кварталу 2019 року
проведено анкетування особового складу
військових частин з метою виявлення
ставлення громадськості до рівня корупції
в НГУ та державі

СЗВК АК НГУ

25.11.2019 проведено навчання щодо
вимог антикорупційного законодавства
перед та в процесі здійснення оцінки
корупційних ризиків

Грудень
2019 р.
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4. Розміщення інформації про початок АК НГУ
оцінки корупційних ризиків, проведення
опитування з цих питань на офіційному
вебсайті НГУ, розповсюдження такої
інформації серед громадськості та експертів

Грудень
2019 р.

15.11.2019 розміщено інформацію про
початок оцінки корупційних ризиків,
проведення опитування з цих питань на
офіційному вебсайті НГУ.

6. Контрольно-наглядові функції
17. Недосконалість
існуючої
процедури
виявлення
та
врегулювання
конфлікту інтересів при
проведенні підсумкових
перевірок,
аудиту,
інспекційних перевірок
у військових частинах
та
необ’єктивне
висвітлення
їх
результатів
18. Недосконалість
існуючої
процедури
щодо обліку благодійної
допомоги,
подання
фінансової, бюджетної
та іншої звітності, її
невідповідність
обліковим
даним
бухгалтерського обліку
19. Недоброчесність
посадових осіб у складі
атестаційних
комісій
при розгляді питань

1. Підготовка пропозицій щодо внесення
змін до наказу МВС від 15.06.2017 № 512
«Про
затвердження
Інструкції
про
організацію
проведення
інспекційних
заходів у НГУ» (розробником якого є ГУ
НГУ) щодо механізму виявлення та
врегулювання конфлікту інтересів

УКДВ
Грудень
Головного
2019 р.
управління
НГУ, СЗВК АК
НГУ

Підготовлено проєкт наказу МВС про
внесення змін до Інструкції про
організацію проведення інспекційних
заходів у НГУ.
Припинено його
погодження у структурних підрозділах
МВС у зв’язку з організаційно-штатними
змінами в НГУ.

1. Здійснення перевірки (у тому числі з ФЕУ,
ВВА Протягом
виїздами до військових частин) за Головного
2019 р.
складанням та поданням фінансової управління НГУ
звітності відповідно до національних
положень (стандартів) бухгалтерського
обліку

Головним управлінням НГУ проведено
перевірки щодо складання та подання
фінансової звітності відповідно до
національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та забезпечено
своєчасне подання до МВС фінансової та
бюджетної звітності за 12 місяців 2019
року

1. Здійснення контролю за діяльністю
атестаційних комісій з боку вищестоящого
командування у формі позапланових,
раптових перевірок

Зазначене питання вирішене шляхом
включення
наказом
командувача
Національної
гвардії
України
від
21.02.2019 № 102 до персонального

УКР, інспекція Протягом
Головного
2019 р.
управління НГУ,
командири
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переміщення
військовослужбовців по
службі або в разі
конфлікту інтересів
(звільнення,
переміщення на вищу
посаду,
продовження
термінів дії контракту),
при вирішенні питання
надання
матеріальної
допомоги
для
вирішення соціальнопобутових питань тощо

військових
частин

2. Унесення змін до наказу КНГУ від
15.05.2014 № 20 «Про затвердження
Положення про атестаційні комісії у
Національній гвардії України» (не визначено
питання,
які
підлягають
розгляду
атестаційною комісією)
3. Розробка
методичних
рекомендацій
(розпорядження)
щодо
визначення
черговості надання матеріальної допомоги
та
зразка
оформлення
відповідного
підсумкового документа (протоколу)

УКР Головного Грудень
управління НГУ, 2019 р.
командири
військових
частин

ФЕУ,
УРОС,
ЮУ Головного
управління НГУ,
командири
військових
частин
20. Порушення у сфері 1. Видання розпорядчого документа про ВВА,
організації
затвердження Тимчасового порядку про ЮУ Головного
внутрішнього контролю організацію внутрішнього контролю
управління НГУ

Грудень
2019 р.

Червень
2019 р.

складу Вищої атестаційної (конкурсної)
комісії
Головного
управління
Національної гвардії України заступників
командувача
НГУ
та
керівників
структурних
підрозділів
Головного
управління НГУ, у тому числі начальника
служби з питань запобігання і виявлення
корупції
Підготовлено проєкт наказу КНГУ щодо
внесення змін, однак на підпис не подано
у зв’язку зі змінами в законодавстві.

До
військових
частин
надіслано
інформаційний лист із роз’ясненнями
стосовно визначення черговості надання
матеріальної
допомоги
та
зразка
оформлення відповідного підсумкового
документа (протоколу)
Розроблено
наказ
командувача
Національної
гвардії
України
від
26.07.2019 № 386 «Про затвердження
Інструкції з організації внутрішнього
контролю
в
Національній
гвардії
України»

7. Виконання функцій та завдань, передбачених Законом України «Про Національну гвардію України»
21. Недосконалість
врегулювання
процедури виконання
службово-бойових

1. Розроблення проєкту Закону України УОВДО
Грудень
«Про Статут з охорони НГУ ядерних Головного
2019 р.
установок,
ядерних
матеріалів, управління НГУ
радіоактивних відходів, інших джерел

Розроблено проєкт Закону України «Про
Статут з охорони НГУ ядерних установок,
ядерних
матеріалів,
радіоактивних
відходів, інших джерел іонізуючого
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завдань під час несення
служби
з
охорони
громадського порядку,
конвоювання
та
охорони
важливих
державних об’єктів

іонізуючого випромінювання державної
власності, важливих державних об’єктів та
спеціальних вантажів»
2. Розроблення проєкту наказу МВС «Про УКЕОП
затвердження Положення
з організації Головного
конвоювання
військовими
частинами управління НГУ
(підрозділами)
Національної
гвардії
України»
3. Розроблення проєкту наказу МВС «Про УГБ Головного
затвердження
Положення
порядку управління НГУ
організації, підготовки та несення служби
особовим складом НГУ з ОГП»

22. Недостатня
врегульованість питань
медичного забезпечення
військовослужбовців
НГУ

1. Унесення змін до наказу МВС від ВМУ Головного
29.07.2015 № 916 «Про деякі питання управління НГУ
медичного
забезпечення
Національної
гвардії України»

23. Недоброчесність
посадових осіб, які
виконують службовобойові завдання в районі
проведення ООС, що
спричиняє
можливі
факти
заволодіння

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

Логістика,
УКП Головного
управління
НГУ,
командири
військових
частин

випромінювання державної власності,
важливих
державних
об’єктів
та
спеціальних вантажів», який знаходиться
на перепогодженні в заінтересованих
ЦОВВ.
Грудень
Розроблено наказ МВС від 24.12.2019 №
2019 р.
1090 «Про затвердження Положення з
організації конвоювання військовими
частинами (підрозділами) Національної
гвардії України», який проходить
державну реєстрацію.
Грудень
Розроблено наказ МВС від 24.12.2019
2019 р.
№ 1089 «Про затвердження Інструкції про
організацію та несення служби з ОГП та
забезпечення
громадської
безпеки
військовими частинами (підрозділами)
НГУ»,
який
проходить
державну
реєстрацію.
Грудень
21.10.2019 отримано дозвіл від МВС на
2019 р.
розроблення проєктів наказів МВС про
затвердження Положень про військовий
госпіталь НГУ, МЦ «Нові Санжари» НГУ,
МРЦ «Тополя» НГУ. Робота щодо
підготовки зазначених проєктів МВС
триває.
Протягом
Регулярно проводяться інструктажі з
2019 р. перед посадовими особами, які вибувають на
проведенням
ротацію оперативного складу штабу
кожної ротації угруповання НГУ ООС. Так, протягом
особового
2019 року для проведення цільових
складу,
інструктажів (занять) залучалось 49 осіб.
призначеного За результатами проведеного із виїздом у
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(незаконного списання) вимог
нормативних
матеріальних
засобів документів у цій сфері
(продукти,
пальне,
речове майно, запасні
частини)
при
проведенні
ротації
підрозділів у районі
проведення ООС

та

розпорядчих

район проведення ООС дослідження
питання корупційних ризиків у діяльності
посадових осіб НГУ, які виконують
завдання в складі ООС, підготовлено
пропозиції, які реалізовано шляхом
розробки наказу командувача ООС від
15.03.2019 № 176 дск «Про організацію
управління
силами
та
засобами
Національної
гвардії
України
в
оперативно-тактичних
угрупованнях
«Північ» та «Схід» Об’єднаних сил»
2. Проведення планових і позапланових ВВА,
УКДВ, Протягом
За результатами завершених 19 аудитів
перевірок дотримання законодавства щодо логістика,
2019 р.
виявлено порушення на загальну суму 49
збереження, використання та списання УКП Головного (відповідно до млн. 146 тис. 440 грн., з яких 5 млн. 129
матеріальних засобів під час участі управління
окремих
тис. 110 грн. – збитки і 44 млн. 017 тис.
підрозділів НГУ в районі проведення ООС
НГУ,
планів
та 330 грн. – порушення, які не призвели до
командири
графіків)
втрат.
військових
Ужитими ВВА заходами моніторингу
частин
забезпечено відшкодування і зняття з
контролю: виявлених у 2014 – 2018 роках
порушень на загальну суму 3 млн. 674 тис.
грн., з якої 2 млн. 524 тис. грн. – збитки і
1 млн. 150 тис. грн. – порушення, які не
призвели до втрат.; виявлених у 2019 році
порушень на загальну суму 38 млн. 841
тис. 680 грн., з якої 2 млн. 009 тис.
170 грн. – збитки і 36 млн. 832 тис. 510
грн. – порушення, які не призвели до
втрат.

Служба з питань запобігання і виявлення корупції
Головного управління Національної гвардії України

для виконання
завдань
у
районі
проведення
ООС

