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ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Національної гвардії України на 2021 - 2022 роки,
за I півріччя 2021 року
Виконання заходів, передбачених додатком 1 до Антикорупційної програми НГУ на 2021-2022 роки
(Заходи щодо запобігання і виявлення корупції в Національній гвардії України, навчання та заходи з поширення
інформації щодо програми антикорупційного спрямування. Очікувані результати)
Найменування
завдання

Найменування заходу

Строк виконання
Відповідальний за
Результати виконання
виконання
2021 р.
2022 р.
1
2
3
4
5
І. Забезпечення системного підходу до організації діяльності щодо запобігання і виявлення корупції
1.
Здійснення
1. Проведення засідань комісії з
ВПЗВК Головного Забезпечено системну роботу
Один раз на
Один раз на
організаційних
оцінки корупційних ризиків та півріччя до 15- півріччя до 15- управління
НГУ, комісії Головного управління
заходів
щодо моніторингу
виконання
комісія
з
оцінки
НГУ.
Упродовж
го числа
го числа
запобігання
та Антикорупційної програми НГУ з
корупційних ризиків I півріччя 2021 року проведено 2
місяця, що
місяця, що
виявлення
метою:
та
моніторингу засідання, на яких розглянуто
настає за
настає за
корупції
а) моніторингу та оцінки стану
виконання
найбільш важливі питання щодо
звітним
звітним
виконання
Антикорупційної
Антикорупційної
виконання
антикорупційних
періодом
періодом
програми НГУ, ефективності вжитих
програми НГУ
заходів
заходів;
б)
періодичного
перегляду
Антикорупційної програми НГУ на
2021-2022 рр.;
в) розгляду інших питань, які
належать до компетенції комісії.
2. Проведення оцінки корупційних
Грудень
Грудень
ВПЗВК Головного Антикорупційну програму НГУ
ризиків у діяльності НГУ
2021 р.
2022 р.
управління
НГУ, на 2021-2022 роки погоджено
комісія з оцінки МВС (лист від 22.01.2021,
корупційних ризиків № 27/15-524/04), затверджено
та
моніторингу наказом КНГУ від 01.03.2021
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виконання
Антикорупційної
програми
НГУ,
командири
військових
частин
НГУ
3. Проведення перевірок дотримання Протягом
Протягом
ВПЗВК Головного
вимог Закону у військових частинах 2021 р. (згідно з 2022 р. (згідно з управління НГУ
НГУ
окремими
окремими
планами виїздів планами виїздів
офіцерів
офіцерів
Головного
Головного
управління
управління
НГУ)
НГУ)
4.
Опрацювання
проєктів
нормативно-правових актів та актів
командувача Національної гвардії
України з метою
виявлення
корупціогенних положень (норм), які
самостійно чи в поєднанні з іншими
нормами можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень або
правопорушень,
пов’язаних
з
корупцією

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

№ 82 та погоджено наказом
НАЗК від 26.03.20201 № 186/21
«Про
погодження
антикорупційної
програми
Національної гвардії України на
2021-2022 роки».
Протягом I півріччя 2021 року
проведено
перевірки
дотримання
вимог
Закону
України
«Про
запобігання
корупції» та стану організації
роботи з питань запобігання та
виявлення корупції у 15
військових
частинах
НГУ.
Виявлені недоліки усунено.
ВПЗВК Головного ВПЗВК Головного управління
управління НГУ
НГУ опрацьовано 262 проєктів
нормативно-правових актів та
актів командувача Національної
гвардії України з метою
виявлення
корупціогенних
положень (норм), які самостійно
чи в поєднанні з іншими
нормами
можуть
сприяти
вчиненню
корупційних
правопорушень
або
правопорушень, пов’язаних з
корупцією
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5. Підготовка огляду про результати
Один раз на
Один раз на
діяльності з питань запобігання та півріччя до 30- півріччя до 30виявлення корупції, у тому числі го числа місяця, го числа місяця,
щодо
виконання
заходів, що настає за
що настає за
передбачених
Антикорупційною
звітним
звітним
програмою НГУ
періодом
періодом

ВПЗВК Головного Підготовлено Огляду
про
управління НГУ
результати діяльності з питань
запобігання
та
виявлення
корупції, у тому числі щодо
виконання
заходів,
передбачених
Антикорупційною програмою
НГУ за I півріччя 2021 року
2.
Забезпечення 1. З урахуванням кадрових змін, що
Протягом
Протягом
Командири
Наказами
командирів
ефективного
проводяться у військових частинах,
2021 р.
2022 р.
військових частин
(начальників) у військових
функціонування
визначення
уповноважених
частинах
визначено
уповноважених
підрозділів (уповноважених осіб) з
уповноважені
підрозділи
підрозділів
питань запобігання та виявлення
(уповноважених осіб) з питань
(уповноважених
корупції
запобігання
та
виявлення
осіб) з питань
корупції
запобігання
та 2.
Надання
інформації
щодо
Один раз на
Один раз на
Командири
Протягом I півріччя 2021 року
виявлення корупції уповноважених
підрозділів півріччя до 10- півріччя до 10- військових частин
здійснюється
уточнення
(уповноважених осіб) військових го січня та до
го січня та до
інформації
щодо
частин НГУ та надання зведеної
10-го липня
10-го липня
уповноважених
підрозділів
інформації щодо їх діяльності до
2021 р.
2022 р.
(уповноважених осіб) з питань
ВПЗВК Головного управління НГУ
запобігання
та
виявлення
корупції у військових частин
НГУ
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
антикорупційно

1. Проведення спеціальних перевірок
стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо відповідального становища,
та посад з підвищеним корупційним

Протягом 2021
року у
визначені
законодавством строки

Протягом 2022
року у
визначені
законодавством строки

ДП,
Спеціальні перевірки стосовно
ВПЗВК Головного осіб, які претендують на
управління НГУ
зайняття
посад,
які
передбачають
зайняття
відповідального або особливо
відповідального становища, та
посад
з
підвищеним
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го законодавства ризиком в органах військового
при
прийнятті управління та військових частинах
кадрових рішень
2. Проведення опитування (у тому
числі анонімного) особового складу
НГУ, а також проведення опитування
з використанням поліграфа з метою
виявлення
фактів
вчинення
корупційних
та
пов’язаних
з
корупцією правопорушень

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ДП,
ВПЗВК
Головного
управління
НГУ,
командири
військових частин

3. Залучення інструкторів з бойової та
спеціальної підготовки військових
частин НГУ до прийняття заліків
щодо підвищення (підтвердження)
класної кваліфікації в посадових осіб
офіцерського складу НГУ

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ДПШ
Головного
управління
НГУ,
командири
військових частин

корупційним ризиком в органах
військового
управління
та
військових частинах НГУ не
проводилися за відсутності
підстав
Протягом I півріччя 2021 року
проведено 747 вивчень з
використанням поліграфа, із
них осіб, які приймалися на
військову
службу
за
контрактом,
розглядалися
кандидатами на керівні посади
та посади, пов’язані з обліком
матеріально-грошових
цінностей –574 чол.;
осіб, щодо яких проводилися
службові
розслідування
(перевірки) – 173 чол.
Довідки
про
результати
проведення
опитування
з
використанням
поліграфа
надано
ініціаторам
для
врахування під час прийняття
рішень
Виконання заходу заплановано
на листопад 2021 року
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2. Забезпечення
доброчесності
через здійснення
правового
виховання,
організація
підготовки
і
підвищення
кваліфікації
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції

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

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК, ДП, ЮУ
Головного
управління НГУ,
командири
військових частин,
представники НАЗК
(за
згодою),
правоохоронних
органів (за згодою),
міжнародних
організацій
(за
згодою)

Протягом I півріччя 2021 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
проведено
458
інформувань особового складу
НГУ, якими охоплено близько
17 837 осіб.
У Головному управлінні НГУ із
залученням
представника
Управління
запобігання
корупції МВС було проведено
онлайн заняття з питань
дотримання вимог фінансового
контролю, яким було охоплено
240 суб’єктів декларування.
Триває практика проведення
інструктажів з особами, які
прибувають для проходження
військової
служби
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(працевлаштовуються)
до
органів військового управління
та військових частин НГУ
2.
Проведення
онлайн
нарадсемінарів
з
уповноваженими
підрозділами (особами) з питань
запобігання та виявлення корупції
військових
частин
з
питань
застосування
антикорупційного
законодавства

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК Головного Протягом звітного періоду з
управління НГУ
уповноваженими підрозділами
(особами) з питань запобігання
та
виявлення
корупції
військових частин проведено 3
онлайн навчання з питань
застосування антикорупційного
законодавства
3. Проведення інформування до
До
До
ВПЗВК Головного Виконання заходу заплановано
Міжнародного дня боротьби з
09.12.2021
09.12.2022
управління НГУ,
на грудень 2021 року.
корупцією
командири
військових частин
4.
Надання
методичної,
Протягом
Протягом
ВПЗВК Головного Уповноваженими особами з
консультаційної
допомоги
та
2021 р.
управління НГУ
питань запобігання та виявлення
2022
р.
роз’яснень з питань дотримання
ДП, ЮУ Головного корупції надано кваліфіковані
антикорупційного законодавства та
управління НГУ,
консультації та роз’яснення
практики
його
застосування
командири
посадовим
особам,
особовому складу НГУ за його
військових частин
військовослужбовцям
і
зверненням
працівникам
НГУ
за
їх
зверненнями:
у Головному управлінні НГУ –
320;
у військових частинах – 1131.
ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1.Забезпечення
1. Визначення та забезпечення
Січень
Січень
ВПЗВК Головного
Визначено посадових осіб,
вимог
функціонування посадових осіб,
2021 р.
2022 р.
управління НГУ,
відповідальних за проведення
антикорупційно
відповідальних
за
проведення
командири
перевірок
факту
подання
го законодавства в перевірок
факту
подання
військових частин
декларантами
із
числа
частині
декларантами із числа особового
особового
складу
НГУ
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фінансового
контролю

складу НГУ декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування.
Проведення
відповідних перевірок
2. Проведення перевірок факту
подання, неподання чи несвоєчасного
подання суб’єктами декларування
НГУ щорічних декларацій за 20212022 роки та декларацій осіб, які
припинили діяльність, пов’язану з
виконанням функцій держави та
реагування на виявлені порушення

декларації
особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування.
Травень
2021 р.

Травень
2022 р.

ВПЗВК Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

Протягом звітного періоду у
НГУ забезпечено проведення
перевірок
факту
подання,
неподання чи несвоєчасного
подання
суб’єктами
декларування НГУ щорічних
декларацій за 2021-2022 роки та
декларацій осіб, які припинили
діяльність,
пов’язану
з
виконанням функцій держави та
реагування
на
виявлені
порушення.
На виконання вимог доручення
МВС від 14.01.2021 № 4/18
«Про забезпечення подання
електронних декларацій за 2020
рік» Головним управлінням
НГУ поінформовано МВС про
результати
проведення
«Деклараційної кампанії НГУ за
2020 рік».
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3. Проведення перевірок факту
подання, неподання чи несвоєчасного
подання
декларацій
суб’єктами
декларування НГУ, які припиняють
виконання функцій держави, а також
особами, які претендують на зайняття
посад у НГУ

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

4. Проведення заняття з питань
дотримання вимог антикорупційного
законодавства, зокрема в частині
фінансового контролю

Лютий
2021 р.

Лютий
2022 р.

ВПЗВК,
ДП Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

5. Підготовка списку суб’єктів
декларування
з
числа
військовослужбовців, що проходять
(проходили) військову службу, та
працівників,
що
працюють
(працювали) в Головному управлінні
НГУ,
станом
на
31 березня поточного року

До
01.04.2021

До
01.04.2022

ДП Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

Протягом звітного періоду у
НГУ проводилися перевірки
факту подання, неподання чи
несвоєчасного
подання
декларацій
суб’єктами
декларування
НГУ,
які
припиняють виконання функцій
держави, а також особами, які
претендують на зайняття посад.
ВПЗВК Головного управління
НГУ
18.02.2021
з
представниками уповноважених
підрозділів
(уповноважених
осіб) з питань запобігання та
виявлення корупції військових
частин НГУ проведено онлайн
навчання на тему: «Основні
вимоги
антикорупційного
законодавства щодо заходів
фінансового контролю (подання
декларацій та повідомлень про
суттєві зміни в майновому
стані)»
Список суб’єктів декларування з
числа військовослужбовців, що
проходять
(проходили)
військову
службу,
та
працівників, що працюють
(працювали)
в
Головному
управлінні НГУ затверджений
командувачем
Національної
гвардії України 31.03.2021
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2. Забезпечення
виконання вимог
антикорупцій
ного
законодавства в
частині
запобігання
та
врегулювання
конфлікту
інтересів,
обмеження
роботи
за

6.
Підготовка
переліку
посад
працівників, які відповідно до Закону
та своїх функціональних обов’язків
зобов’язані подавати декларацію та
надання вказаних списків до ВПЗВК
Головного управління НГУ

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

7. Складання підсумкового документа
про результати проведення перевірок
за фактами подання, неподання чи
несвоєчасного подання декларацій
суб’єктами декларування НГУ

Квітень
2021 р.

Квітень
2022 р.

1.Проведення
інформаційнороз’яснювальних заходів з питань
дотримання вимог законодавства
щодо обмеження спільної роботи
близьких осіб, а також запобігання і
врегулювання конфлікту інтересів,
що може призвести до вчинення
правопорушень,
пов’язаних
з
корупцією

Під час
проведення
навчальнометодичних
зборів, занять
та роботи у
військових
частинах

Під час
проведення
навчальнометодичних
зборів, занять
та роботи у
військових
частинах

ДП Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

Перелік посад працівників, які
відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції» та
своїх
функціональних
обов’язків зобов’язані подавати
декларацію
своєчасно
підготовлено та затверджено
командувачем
Національної
гвардії України 15.01.2021
ВПЗВК
НГУ, За результатами проведення
командири
перевірок за фактами подання,
військових частин
неподання чи несвоєчасного
подання декларацій суб’єктами
декларування НГУ підготовлено
доповідну
записку
про
результати
проведення
зазначених перевірок.
ВПЗВК Головного Протягом звітного періоду
управління НГУ
роз’яснювальні заходи з питань
дотримання
вимог
законодавства щодо обмеження
спільної роботи близьких осіб, а
також
запобігання
і
врегулювання
конфлікту
інтересів проводилися під час
проведення правових занять у
військових частинах НГУ, а
також під час роботи у
військових частинах НГУ
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сумісництвом,
зайняття іншою
оплачуваною
діяльністю

2. Вивчення матеріалів перед
призначенням (переміщенням) на
посади особового складу НГУ, які
надходять з військових частин та
структурних підрозділів Головного
управління НГУ, з метою запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК, ДП
Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

3.Проведення перевірок у Головному
управлінні НГУ та військових
частинах з питань дотримання
посадовими особами законодавства
щодо обмеження роботи близьких
осіб, а також запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК Головного
управління НГУ

4. Проведення аналізу ефективності
вжиття заходів щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів з
попереднім проведенням перевірок у
військових частинах НГУ з питань
ефективності вжиття заходів щодо

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК Головного
управління НГУ

Протягом звітного періоду з
метою
запобігання
та
врегулювання
конфлікту
інтересів ВПЗВК забезпечено
вивчення
матеріалів
перед
призначенням (переміщенням)
на посади особового складу
НГУ, які надходять з військових
частин
та
структурних
підрозділів
Головного
управління НГУ
У Головному управлінні НГУ та
військових частинах проведено
перевірки
дотримання
посадовими особами НГУ вимог
Закону
України
«Про
запобігання корупції» у частині
врегулювання
конфлікту
інтересів.
За
результатами
проведеної
перевірки
підготовлено
відповідне
розпорядження
командувача
Національної гвардії України
щодо вжиття додаткових заходів
у
частині
врегулювання
конфлікту інтересів
Проведено аналіз ефективності
вжиття заходів у частині
запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів під час
проведення
службових
розслідувань (перевірок). За
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запобігання
та
конфлікту інтересів

врегулювання

результатами проведеної роботи
випадків
неврегульованого
конфлікту інтересів, щодо яких
необхідно вживати заходів
реагування не встановлено

ІV. Запобігання корупції при використанні матеріальних ресурсів
1.Попереджен ня
1.
Проведення
(планових/
Протягом
можливості
позапланових раптових) перевірок (з
2021 року
одержання
виїздом
на
місце)
виконання
за рішенням
неправомірної
посадовими
особами
вимог
командувача
вигоди при
законодавства
щодо
обліку,
НГУ,
використанні
використання
та
списання
відповідних
військового
військового майна, збереження та
командирів
майна, інших
використання матеріальних засобів
військових
матеріальних
частин та згідно
засобів
з окремим
графіком

Протягом
ДЛ, ВІ, ДПШ
Особовим складом логістики
2022 року
Головного
проведено
1
позапланову
за рішенням
управління НГУ,
перевірку
виконання
командувача
командири
посадовими
особами
НГУ,
військових частин
законодавства щодо обліку,
відповідних
використання
та
списання
командирів
військового майна, збереження
військових
та використання матеріальних
частин та
засобів
згідно з
окремим
графіком
V. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, забезпечення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи
внутрішнього аудиту
1.Удосконалення 1.Проведення
семінарів,
зборів,
Протягом
Протягом
ДПШ, ВІ, ФЕУ,
Проведення зазначених заходів,
системи
навчання, консультацій, конференцій,
2021 року
2022 року
ВПЗВК Головного
заплановано
на
вересень
внутрішнього
брифінгів,
реалізація
пілотних
(згідно з
(згідно з
управління НГУ,
2021 року.
фінансового
проєктів з питань внутрішнього
окремим
окремим
командири
контролю та
контролю, у тому числі фінансового
графіком)
графіком)
військових частин
аудиту
забезпечення, внутрішнього аудиту та
запобігання корупції у сфері фінансів
та використання ресурсів
2.
Проведення
планових
і
позапланових внутрішніх аудитів,
інших контрольних заходів, а також
моніторингу виконання (врахування)

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ДПШ, ВІ, ФЕУ
Головного
управління НГУ

Протягом I півріччя 2021 року
проведено 13 планових аудитів
у 13 військових частинах НГУ.
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рекомендацій
за
результатами
проведення внутрішнього аудиту
VI. Створення умов для повідомлень про факти порушень антикорупційного законодавства та застосування ефективних і стримуючих заходів до осіб,
причетних до корупційних правопорушень
1.
Організація 1. Проведення звірок з органами
Протягом
Протягом
Командири
Проведено щомісячні звірення з
системи
прокуратури
(іншими
2021 р.
2022 р.
військових частин
правоохоронними
органами
виявлення
правоохоронними органами) щодо
щодо
зареєстрованих
інформації
про зареєстрованих
кримінальних
і
кримінальних
і
порушення вимог адміністративних
корупційних
адміністративних корупційних
Закону, а також правопорушень та правопорушень,
правопорушень
та
обліку
пов’язаних з корупцією, учинених
правопорушень, пов’язаних з
корупційних
і особовим складом НГУ, результатів
корупцією, учинених особовим
пов’язаних
з їх розслідування, судового розгляду
складом НГУ, результатів їх
корупцією
кримінальних проваджень та справ
розслідування,
судового
правопорушень
про адміністративні правопорушення
розгляду
кримінальних
осіб, винних у їх
проваджень та справ про
скоєнні
адміністративні
правопорушення
2. Ведення обліку осіб, притягнених
Протягом
Протягом
ВПЗВК Головного
Посадовими особами Головного
до відповідальності за вчинення
2021 р.
2022 р.
управління НГУ,
управління НГУ та військових
корупційних
та
пов’язаних
з
командири
частин щомісяця проводиться
корупцією правопорушень
військових частин
звірення з правоохоронними та
судовими органами стосовно
обліку
зареєстрованих
за
військовими частинами НГУ
кримінальних,
адміністративних, корупційних
правопорушень
або
правопорушень, пов’язаних з
корупцією. Ведеться облік осіб,
притягнених
до
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відповідальності за корупційні
та пов’язані з корупцією
правопорушення,
який
відповідає даним державних
реєстрів та статистичним даним
правоохоронних
і
судових
органів
3.Забезпечення викривачам умов для
здійснення
повідомлення
про
можливі факти корупційних або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень, інших порушень
Закону особовим складом НГУ
шляхом створення та забезпечення
функціонування
внутрішніх
та
регулярних
каналів
такого
повідомлення (функціонування на
офіційному вебсайті НГУ рубрики
«Повідомити
про
корупцію»,
телефонів
довіри,
засобів
електронного зв’язку тощо).

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК, ДП
Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

Наказом
командувача
Національної гвардії України
від 25.05.2021 № 212
«Про
деякі питання забезпечення
умов для повідомлення про
можливі факти корупційних або
повязаних
з
корупцією
правопорушень,
інших
порушень Закону України «Про
запобігання
корупції»
у
Національній гвардії України»
утворено захищені анонімні
канали зв’язку для отримання
повідомлень
про
можливі
корупційні та або пов’язані з
корупцією
правопорушення,
інші порушення Закону України
«Про запобігання корупції».
Згідно зазначеного наказу у
Головному управлінні НГУ
діють наступні захищені канали
зв’язку:
вебсайт НГУ - ngu.gov.ua.;
офіційна електронна адреса
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2.Удосконалення
механізму
запобігання та
виявлення
корупції,
притягнення до
відповідальності
та застосування
санкцій

4. Ужиття заходів, передбачених
законодавством
щодо
захисту
викривачів (за наявності підстав)

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК Головного
управління НГУ

5.
Моніторинг
негативних
повідомлень у ЗМІ та інтернетпросторі про корупцію в НГУ,
організація
їх
перевірок
та
оприлюднення інформації
щодо
вжитих заходів або спростування

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК Головного
управління НГУ,
ІВЦ НГУ,
командири
військових частин

1.
Проведення
службових
розслідувань за фактами вчинення
особовим складом НГУ корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень, інших порушень
Закону

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.

ВПЗВК, ДП, ЮУ
Головного
управління НГУ,
командири
військових частин

ВПЗВК
antikor@ngu.gov.ua.;
номеру спеціальної телефонної
лінії ВПЗВК (044) 365-29-70,
29-63);
електронна
пошта
інформаційнотелекомунікаційної
мережі
НГУ: antikor@gu.guardia.mvs та
ІР-телефонія (анонімна «гаряча
лінія»): 20-40.
Відділом вживаються заходи
щодо
захисту
викривачів
шляхом забезпечення їх прав та
гарантій,
передбачених
Законом
України
«Про
запобігання корупції»
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
проводяться
службові
розслідування.
Відповідні
матеріали
по
службових
розслідуваннях передано для
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розгляду до
органів

правоохоронних

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
1. Розміщення на вебсторінці НГУ
Протягом
Протягом
ВПЗВК, ІВЦ НГУ
Інформація про стан виконання
прозорості та
інформації про стан виконання
2021 р.
2022 р.
Головного
антикорупційних заходів у НГУ
відкритості в
антикорупційних заходів у НГУ
управління НГУ,
регулярно розміщується на
антикорупцій ній
командири
офіційному вебсайті НГУ
діяльності НГУ
військових частин
2. Забезпечення участі представників Протягом 2021 Протягом 2022 ВПЗВК Головного
Протягом визначеного періоду
громадськості у засіданнях комісії з
року під час
року
управління НГУ,
представникам громадськості
оцінки корупційних ризиків та засідань комісії під час засідань комісія з оцінки
надано можливість узяти участь
моніторингу
виконання
комісії
корупційних ризиків у засіданнях комісії
Антикорупційної програми НГУ
та моніторингу
виконання
Антикорупційної
програми НГУ
2. Забезпечення
1. Співпраця з представниками
Протягом
Протягом
ВПЗВК, ДПШ
У рамках співробітництва НГУ з
міжнародного
міжнародних організацій з метою
2021 р.
2022 р.
Головного
Місією України при НАТО
співробітницт ва у впровадження в діяльність НГУ
управління НГУ
щодо
реалізації
Програми
сфері запобігання Програми виховання доброчесності
НАТО:
та виявлення
«ВІ»
29.03.-01.04.2021 взято участь в
корупції
онлайн тренінгу НАТО з
виховання доброчесності на базі
НАВС;
14-18.06.2021 взято участь у
онлайн курсі з протидії корупції
для офіцерського складу за
ініціативою
представників
міжнародного
тренувального
центру миротворчих операцій
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(м.
Сараєво,
Боснія
і
Герцоговина);
15-18.06.2021 взято участь у
онлайн курсі з протидії корупції
для
працівників
кадрових
органів
за
ініціативою
представників
Регіонального
департаменту
навчання
менеджменту
оборонних
ресурсів м. Брашов, Румунія

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції
Головного управління Національної гвардії України
підполковник юстиції

Олександр КОРОНЕНКО

17

Заходи, передбачені додатком 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Національної гвардії України
(Таблиця оцінених корупційних ризиків та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених
корупційних ризиків)

1
1. Можливе задоволення
приватних
інтересів
посадовими особами закладів
охорони здоров’я НГУ під
час надання платних послуг з
медичного обслуговування

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

2021 р.

2022 р.

Результати виконання

Корупційний ризик

Відповідальний за
виконання заходу

Строк виконання
заходу

2
3
4
5
1. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами.
Розроблення проєкту ДП
Червень Виконання заходу заплановано
наказу МВС «Про Головного
2022 р.
червень 2022 року
затвердження тарифів управління НГУ
на платні послуги, які
надаються закладами
охорони
здоров’я
Національної гвардії
України»

на
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1
2. Можливе задоволення
приватних
інтересів
посадовими особами шляхом
заволодіння
(незаконного
списання)
матеріальних
засобів (продукти, пальномастильні матеріали, запасні
частини), у тому числі
військовими
посадовими
особами під час виконання
службово-бойових завдань у
районі проведення ООС

2
1.
Проведення
посадовими особами
Головного управління
НГУ
раптових
перевірок наявності та
використання пальномастильних
матеріалів у місцях їх
зберігання
2. Проведення
інструктажів та занять
щодо
дотримання
вимог
антикорупційного
законодавства
з
особовим
складом
Головного управління
НГУ та військових
частин НГУ, який
вибуває
для
виконання завдань у
районі
проведення
ООС

3
4
ДЛ
Головного Протягом Протягом
управління НГУ, 2021 р.
2022 р.
командири
військових
частин НГУ

5
Протягом звітного періоду раптових
перевірок наявності та використання
пально-мастильних матеріалів у місцях їх
зберігання не проводилось.

ВПЗВК
Головного
управління НГУ

Протягом звітного періоду проводилися
заняття з посадовими особами, які
вибувають для виконання завдань у
районі проведення ООС з питань
запобігання та виявлення корупції

Протягом
2021 р.

Протягом
2022 р.
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1

2
3.
Попередження
військовослужбовців і
працівників
про
недопустимість
використання
матеріальних ресурсів
військової
частини
для
інших,
не
викликаних
службовою
необхідністю цілей, та
про відповідальність
за
вчинення
правопорушень
4. Розроблення та
затвердження
розпорядчого
акта
командувача
НГУ
щодо
проведення
перевірок діяльності
військових
частин
НГУ
в
частині
врегулювання підстав
та порядку проведення
посадовими особами
Головного управління
НГУ
раптових
перевірок наявності та
використання
матеріальнотехнічних
засобів

3
ВПЗВК
Головного
управління НГУ

ДЛ, ДПЗ, ДПШ,
ЮУ,
ВПЗВК
Головного
управління НГУ

4
Протягом
2021 р.

Грудень
2021 р.

Протягом
2022 р.

5
Протягом звітного періоду попередження
військовослужбовців і працівників про
недопустимість
використання
матеріальних ресурсів військової частини
для інших, не викликаних службовою
необхідністю
цілей,
та
про
відповідальність
за
вчинення
правопорушень
забезпечено шляхом
проведення інформувань, проведення
інструктажів та роз’яснювальної роботи
серед особового складу НГУ

Виконання заходу заплановано на
грудень 2021 року
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1

2
(пально-мастильних
матеріалів, озброєння
та боєприпасів тощо в
місцях їх зберігання

3

5.
Розроблення ВПЗВК
письмової
пам’ятки Головного
управління НГУ
військовослужбовця
НГУ, який вибуває для
виконання завдань у
район
проведення
операції Об’єднаних
сил, щодо дотримання
вимог
антикорупційного
законодавства
України
3. Можливість задоволення
посадовими особами НГУ
приватних інтересів (у тому
числі
отримання
неправомірної вигоди) під
час планування та здійснення
процедур закупівель товарів,
робіт і послуг для потреб
НГУ

4

Жовтень
2021 р.

2. Публічні закупівлі та господарська діяльність
1.
Розроблення
ДПШ Головного Протягом Протягом
організаційноуправління НГУ
2021 р.
2022 р.
розпорядчого
документа
з
організації
та
здійснення
моніторингу
інформації
щодо
процедур закупівель
товарів,
робіт
та
послуг за державні
кошти,
які
проводяться

5

Виконання заходу заплановано на
жовтень 2021 року

Видано розпорядження командувача
НГУ № 27/1/6- 586 від 01.02.2021, та
№27/1/6-2667
від 20.04.2021 щодо
виявлених порушень законодавства з
питань
публічних
закупівель
у
Національній гвардії України за
результатами моніторингу закупівель
військових частин НГУ.
Відповідні розпорядження командувача
скеровано до військових частин для
вжиття заходів щодо усунення недоліків
та недопущення їх у подальшій роботі.
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1

2
військовими
частинами НГУ з
метою
виявлення
порушень
законодавства
з
питань
публічних
закупівель
2.
Організація
проходження
обов’язкового
тестування
уповноважених осіб з
проведення
закупівель військових
частин
НГУ
на
офіційному
вебпорталі
Мінекономіки
з
метою підтвердження
рівня знань у сфері
публічних закупівель
3.
Утворення
у
структурі
НГУ
логістичного центру
4. Розроблення та
затвердження
методичних
рекомендацій
щодо
порядку проведення
моніторингу цін під
час закупівель товарів
робіт
та
послуг

3

ДПШ Головного
управління НГУ

ДЛ,
ОШВ
Головного
управління НГУ
ДПШ, ДЛ, ДПЗ,
ЮУ, ФЕУ,
ВПЗВК
Головного
управління НГУ

4

5

Протягом
трьох
місяців
з
дня введен
ня в дію
процеду
ри тестуван
ня
на
офіційному
вебпорталі
Мінеконом
іки

Робота щодо введення в дію зазначеної
системи тестування триває

Грудень
2022 р.

Виконання заходу
грудень 2022 року

заплановано

на

Грудень
2022 р.

Виконання заходу
грудень 2022 року

заплановано

на

22

1

4. Можливе задоволення
приватних інтересів (у тому
числі
отримання
неправомірної
вигоди)
посадовими особами НГУ на
яких покладаються обов’язки
щодо
контролю
за
виконанням
договорів,
ведення претензійної та
позовної роботи

5. Можливе задоволення
приватних
інтересів
(отримання
неправомірної
вигоди) посадовими особами
НГУ при прийнятті рішення
щодо
притягнення

2
відповідно
до
законодавства
України, у тому числі з
використанням
аналітичних модулів
для моніторингу цін
(bi/prozorro,
clarity
project, acm-ua.org).

3

4

5

1. Розроблення
ЮУ, ДЛ, ДПШ
Грудень
Виконання заходу заплановано на
проєкту
наказу
Головного
2021 р.
грудень 2021 року
командувача
НГУ управління НГУ
щодо
організації
договірної роботи в
Національній гвардії
України
2. Розроблення
ЮУ, ДЛ, ДПШ
Грудень
Виконання заходу заплановано на
проєкту
наказу
Головного
2021 р.
грудень 2021 року
командувача
НГУ управління НГУ
щодо
організації
претензійної
та
позовної роботи в
Національній гвардії
України
3. Управління особовим складом та прийняття кадрових рішень
1.
Проведення
Командири
Протягом Протягом Протягом звітного періоду проводилися
додаткових занять з військових частин
2021 р.
2022 р.
додаткові заняття з підпорядкованим
підпорядкованим
НГУ
особовими складом стосовно роз’яснення
особовими складом
військовим посадовим особам порядку
стосовно роз’яснення
притягнення військовослужбовців до
військовим посадовим
дисциплінарної, адміністративної та
особам
порядку
матеріальної відповідальності
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1
військовослужбовця
відповідальності

до

6. Можливе задоволення
приватних
інтересів
(отримання
неправомірної
вигоди) посадовими особами
НГУ
шляхом залучення
підлеглих
військовослужбовців
до
завдань, не пов’язаних зі

2
3
4
притягнення
військовослужбовців
до
дисциплінарної,
адміністративної та
матеріальної
відповідальності
2.
Доведення
до
ДП Головного
Протягом Протягом
особового складу НГУ управління НГУ,
2021 р.
2022 р.
інформації
про
командири
випадки
вчинення військових частин
військовослужбовцям
НГУ
и
злочинів,
адміністративних
правопорушень
та
дисциплінарних
проступків у НГУ
шляхом
видання
наказів
про
оголошення вироків
судів,
наказів,
розпоряджень
та
оглядів
про
стан
військової дисципліни
1.
Проведення
Командири
Протягом Протягом
додаткових занять з
військових
2021 р.
2022 р.
підпорядкованим
частин НГУ
особовим
складом
стосовно роз’яснення
щодо відповідальності
за
використання
військовослужбовців,
автомобільної техніки

5

Інформацію про випадки вчинення
військовослужбовцями
злочинів,
адміністративних правопорушень та
дисциплінарних проступків у НГУ
доведено до особового складу НГУ
шляхом видання наказів командувача
Національної
гвардії
України
від 25.01.2021 № 34 «Про стан військової
дисципліни в Національній гвардії
України у 2020 році та завдання на
2021 рік» та від 15.01.2021 № 26 «Про
оголошення вироків судів за 2020 рік».

Протягом звітного періоду командирами
військових частин НГУ організовано
проведення додаткових занять стосовно
роз’яснення щодо відповідальності за
використання
військовослужбовців,
автомобільної
техніки
та
іншого
військового майна шляхом зловживання
службовим становищем
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1
службово-бойовою
діяльністю

2
та іншого військового
майна
шляхом
зловживання
службовим
становищем
2.
Доведення
до
особового складу НГУ
інформації
про
випадки
вчинення
військовослужбовцям
и
злочинів,
адміністративних
правопорушень
та
дисциплінарних
проступків у НГУ
шляхом
видання
наказів
про
оголошення вироків
судів,
наказів,
розпоряджень
та
оглядів
про
стан
військової дисципліни
3. Розроблення та
затвердження
розпорядчого
акта
командувача
НГУ
щодо врегулювання
підстав та порядку
проведення
посадовими особами
Головного управління

3

4

ДП Головного
Протягом
управління НГУ,
2021 р.
командири
військових частин
НГУ

ДПЗ, ДП, ВПЗВК
Головного
управління НГУ

Грудень
2021 р.

5

Протягом
2022 р.

Інформацію про випадки вчинення
військовослужбовцями
злочинів,
адміністративних правопорушень та
дисциплінарних проступків у НГУ
доведено до особового складу НГУ
шляхом видання наказів командувача
Національної
гвардії
України
від 25.01.2021 № 34 «Про стан військової
дисципліни в Національній гвардії
України у 2020 році та завдання на
2021 рік» та від 15.01.2021 № 26 «Про
оголошення вироків судів за 2020 рік».

Виконання заходу
грудень 2021 року

заплановано

на

25

1

7. Можливе задоволення
посадовими особами НГУ
своїх службових інтересів
(можливе
отримання
неправомірної вигоди) під
час призначення на посади до
НГУ осіб, рівень підготовки
яких не відповідає вимогам
до посади, а також прийняття
на
військову
службу
громадян, які мають незняту
(непогашену)
судимість,
протягом року притягалися
до
адміністративної
відповідальності за вчинення
правопорушень, пов’язаних з
корупцією

2
НГУ
раптових
перевірок
щодо
запобігання
та
виявлення
фактів
залучення
військовослужбовців
до
завдань,
не
пов’язаних
із
службово-бойовою
діяльністю

3

1. Унесення змін до ДП, ВПЗВК, ЮУ
наказу командувача
Головного
НГУ від 02.11.2015 управління НГУ
№
626
«Про
затвердження
Методичних
рекомендацій з питань
виконання
в
Національній гвардії
України Положення
про
проходження
громадянами України
військової служби у
Збройних
Силах
України» в частині
встановлення вимог
щодо рівня підготовки
для призначення на
відповідні
посади,
визначення вимог до
переліку документів,

4

Червень
2021 р.

5

Виконання заходу
листопад 2021 року

перенесено

на

26

1

8. Можливе задоволення
посадовими особами НГУ
приватних інтересів (у тому
числі
отримання
неправомірної вигоди) під
час проведення закупівлі
житла на умовах пайової
участі та на вторинному
ринку на конкурсних засадах
для
потреб
військовослужбовців НГУ

2
3
4
які
надаються
громадянами України
при прийнятті на
військову службу за
контрактом, зокрема
щодо
встановлення
вимог до терміну
видачі довідки про
несудимість, надання
довідки з Єдиного
реєстру
осіб,
які
вчинили корупційні
правопорушення або
правопорушення,
пов’язані з корупцією
4. Забезпечення житлом військовослужбовців НГУ та членів їх сімей
1.
Розроблення
проєкту
наказу
командувача НГУ про
затвердження
Положення
про
конкурсну комісію із
закупівлі житла на
умовах пайової участі
та на вторинному
ринку на конкурсних
засадах для потреб
військовослужбовців
НГУ

ДЛ, ЮУ
Головного
управління НГУ

Грудень
2021 р.

5

Виконання заходу
грудень 2021 року

заплановано

на
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1
9. Можливе задоволення
приватних інтересів
(отримання неправомірної
вигоди) посадовими особами
НГУ, які входять до складу
житлово-побутових комісій,
під час розгляду питань
щодо зарахування
військовослужбовців на
облік осіб, які потребують
поліпшення житлових умов,
розподілу житлових
приміщень, виведення житла
з розряду службового

2
1.
Розроблення
проєкту
наказу
командувача НГУ про
внесення змін до
Положення
про
центральну житловопобутову
комісію
Головного управління
НГУ щодо порядку та
підстав
розгляду
питань
щодо
виведення
службового житла
2.
Оприлюднення
на офіційному веб
сайті НГУ інформації
щодо придбання та
розподілу житлових
приміщень

3
ДЛ, ЮУ
Головного
управління НГУ

ДЛ Головного
управління НГУ

3. Оприлюдення на ДЛ
Головного
офіційному вебсайті управління НГУ
Національної гвардії
України
інформації
(відомостей)
електронної
черги
військовослужбовців
НГУ, які потребують
поліпшення житлових
умов (з урахуванням

4
Грудень
2022 р.

Протягом
2021 р.

5
Виконання заходу заплановано
грудень 2021 року

на

Протягом Протягом I півріччя 2021 року
2022 р. придбання
житла
для
військовослужбовців
НГУ
не
здійснювалось.
Оприлюднення
інформації на офіційному веб сайті НГУ
щодо придбання та розподілу житлових
приміщень буде здійснено після
проведення конкурсу з придбання житла
Грудень Виконання заходу заплановано на
2022 р. грудень 2021 року
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1

2
вимог Закону України
«Про
захист
персональних даних»)

3

4

5

5. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції
10. Можливе задоволення
приватних інтересів
(отримання неправомірної
вигоди) посадовими особами
НГУ під час прийняття та
розгляду повідомлення про
можливі факти вчинення
корупційних правопорушень,
правопорушень, пов’язаних з
корупцією, інших порушень
Закону

1.
Розроблення
проєкту
наказу
командувача НГУ про
затвердження
Інструкції
з
організації роботи з
повідомленнями про
можливі корупційні
або
пов’язані
з
корупцією
правопорушення, інші
порушення
Закону,
унесеними
викривачами в НГУ
2.
Унесення змін
до
наказу
командувача НГУ про
організацію роботи з
питань запобігання та
виявлення корупції в
Національній гвардії
України в частині
заохочення
викривачів
та
формування культури
повідомлення
про
корупцію в НГУ

ВПЗВК, ЮУ
Головного
управління НГУ

Червень
2021 р.

Розроблено
наказ
командувача
Національної
гвардії
України
від 20.05.2021 № 212 «Про деякі питання
забезпечення умов для повідомлення про
можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень Закону України «Про
запобігання корупції» у Національній
гвардії України»

ВПЗВК, ЮУ
Головного
управління НГУ

Грудень
2021 р.

Розроблено
наказ
командувача
Національної
гвардії
України
від 26.04.2021 № 171 «Про затвердження
Інструкції про організацію роботи з
питань запобігання та виявлення
корупції
в
Національній
гвардії
України», яким врегульовано питання
заохочення викривачів та формування
культури повідомлення про корупцію в
НГУ

29

1
11. Можливе задоволення
приватних інтересів
посадовими особами НГУ
під час проведення перевірок
діяльності військових частин
та підрозділів

2

3
4
6. Контрольно-наглядові функції

1.Розроблення
ДПЗ, ВІ, ВПЗВК,
проєкту
наказу ЮУ Голов ного
командувача НГУ про управління НГУ
затвердження порядку
проведення перевірок
у НГУ
2.Розроблення
ВПЗВК, ВІ, ЮУ
механізму розкриття
Головного
приватного інтересу управління НГУ
осіб, які залучаються
для
проведення
перевірки діяльності
військової
частини
НГУ

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції
Головного управління Національної гвардії України
підполковник юстиції

5

Грудень
2021 р.

Грудень
2022 р.

Виконання заходу
грудень 2021 року

заплановано

на

Виконання заходу
грудень 2022 року

заплановано

на

Олександр КОРОНЕНКО

