
Інформація 

про хід виконання заходів Антикорупційної програми 

у Державній установі «Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору 

Міністерства внутрішніх справ України» за 2020 рік 

Найменування завдання Зміст заходу Інформація про стан виконання заходу 

1. Забезпечення системного підходу до 

запобігання і протидії корупції, нормативно-

правове регулювання відносин 

1) Розроблення, затвердження та надсилання 

на погодження до МВС Антикорупційної 

програми Державної установи 

Видано наказ про затвердження 

Антикорупційної програми Державної 

установи (від 20.02.2020 року №5) 

2) Засідання комісії з оцінки корупційних 

ризиків та моніторингу виконання 

антикорупційної програми 

Підписано протокол засідання комісії 

(протокол №1 від 27.01.2020 року) 

2. Реалізація антикорупційної політики в 

кадровому менеджменті, формування 

негативного ставлення до корупції, навчання 

та заходи з поширення інформації щодо 

програм антикорупційного спрямування 

1) Організація та проведення інструктажів 

щодо питань наради-семінару, проведеної 

УЗКПЛ МВС 7 лютого 2020 року, з питань 

запобігання та виявлення корупції в 

центральних органах виконавчої влади 

Охоплено навчанням не менше 50% 

загальної чисельності працівників 

Державної установи (протокол наради від 

10.02.20 року №5) 

2) Проведення інструктажу щодо основних 

положень антикорупційного законодавства 

(обмежень, заборон), а також правил етичної 

поведінки для новопризначених працівників 

Державної установи – суб’єктів, на яких 

поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції» 

Ознайомлення з посадовою інструкцією під 

підпис працівника 

3) Участь у навчаннях з питань запобігання 

та виявлення корупції (підвищенні 

кваліфікації, тренінгах, семінарах тощо) 

НАВС, НАЗК 

Проведено заходи за участі працівників 

Державної установи 7 лютого 2020 року на 

базі НАВС, 28 травня 2020 року онлайн-

семінар на YouTube каналі НАВС, 17 червня 

2020 року на  YouTube каналы ХНУВС 

3. Здійснення заходів з дотримання вимог 

фінансового контролю, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів  

1) Організація подання посадовими особами 

з числа  – суб’єктами декларування 

декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2019 рік 

Подано декларації 



Уповноважений з антикорупційної діяльності 

ДУ «ЦПД і ППВ МВС України»             Олексій ЄНА 

2) Перевірка фактів не подання/не 

своєчасного подання декларацій посадовими 

особами – суб’єктами декларування 

Подано до УЗКПЛ МВС України 

інформацію про результати перевірки (лист 

№33/7-116 від 04.03.2020) 

3) Підготовка оновленої інформації про 

близьких осіб, які працюють у системі МВС 

України 

Подано до УЗКПЛ МВС України відповідну 

інформацію (лист №33/7-238 від 27.04.2020) 

4. Здійснення контролю за проведенням 

державних закупівель з метою мінімізації 

корупційних ризиків 

1) Перевірка документації стосовно 

проведення процедур публічних закупівель, 

які проводяться в Державній установі, щодо 

дотримання антикорупційного 

законодавства 

Візування уповноваженою особою договорів 

а закупівлю 

2) Проведення антикорупційних перевірок 

ділових партнерів Державної установи 

Відображення інформації в Анкеті 

контрагента 

5. Звітування перед УЗКПЛ МВС України 

щодо фактів порушення працівниками 

антикорупційного законодавства 

1) На виконання листа Управління 

запобігання корупції та проведення 

люстрації МВС України від 15.08.2019 року 

№18/2-6223 кожного останнього четверга 

місяця 

Подано до УЗКПЛ МВС України відповідну 

інформацію 

2) На виконання доручення Міністерства 

внутрішніх справ України від 30.07.2020 

№115/18 «Про надання інформації щодо 

запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з 

наявністю підприємств чи корпоративних 

прав» 

Подано до УЗКПЛ МВС України відповідну 

інформацію 

6. Надання інформації УЗКПЛ МВС України 

інформації про хід виконання заходів 

Антикорупційної програми за 2020 рік 

1) На виконання листа Управління 

запобігання корупції та проведення 

люстрації МВС України від 18.12.2020 року 

№43345/18-2020  

Подано до УЗКПЛ МВС України відповідну 

інформацію 

7. Прийняти участь в анкетуванні з метою 

оцінки корупційних ризиків в системі МВС 

та анонімному опитуванні щодо стану 

доброчесності та запобігання корупції у 

сфері державного управління 

1) На виконання листа Управління 

запобігання корупції та проведення 

люстрації МВС України від 17.12.2020 року 

№43166/18-2020 та №43168/18-2020 

Прийнято участь в анкетуванні, про що 

поінформовано УЗКПЛ МВС України 


