ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання ГСЦ МВС завдань і заходів щодо
запобігання і протидії корупції в системі сервісних центрів МВС
за 12 місяців 2016 року (додаток 2 до Антикорупційної програми ГСЦ МВС)

№
з/п

Найменування
завдання

1.

Запровадження системного підходу
до запобігання та протидії корупції у
ГСЦ МВС та підпорядкованих йому
підрозділах.

2.

Зміст заходу
Розробка та затвердження
Антикорупційної програми
ГСЦ МВС

Забезпечення
ефективного
1) визначення
функціонування уповноважених осіб уповноважених осіб з питань
з питань запобігання та виявлення
запобігання та виявлення
корупції.
корупції у ГСЦ МВС та
РСЦ МВС

2) проведення нарадсемінарів з уповноваженими
особами з питань
запобігання та виявлення
корупції у ГСЦ МВС
та РСЦ МВС

Стан виконання заходу

Виконано.
Видано наказ ГСЦ МВС від 25.03.2016 № 33 «Про затвердження
Антикорупційної програми Головного сервісного центру МВС на
2016 рік».
Виконано.
У ГСЦ МВС визначено посадову особу, відповідальну за реалізацію
Антикорупційної програми ГСЦ МВС. Про це поінформовано
Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС
(вих. № 31/3449 від 29.03.2016).
До РСЦ МВС надіслано вказівку в.о. директора ГСЦ МВС (СТ від
30.03.2016 № 31/3481) з вимогою визначити уповноважену
(відповідальну) особу з питань запобігання та виявлення корупції
в РСЦ МВС та ТСЦ МВС.
Виконано.
У ГСЦ МВС проведено нараду-семінар з уповноваженими
(відповідальними) особами з питань запобігання та виявлення
корупції у ГСЦ МВС та РСЦ МВС (протокол від 28.04.2016).
22 листопада 2016 року викладачами факультету перепідготовки та
підвищення кваліфікації НПУ М.П. Драгоманова проведено
навчання державних службовців сервісних центрів МВС з питань
запобігання та протидії корупції.

2
3.

Запровадження системного навчання
співробітників системи сервісних
центрів МВС з питань, пов’язаних із
запобіганням корупції.

1) проведення
роз’яснювальної роботи
серед співробітників ГСЦ
МВС, РСЦ МВС, ТСЦ МВС
щодо дотримання
антикорупційного
законодавства, дотримання
правил етичної поведінки
2) організація та проведення
навчання співробітників
ГСЦ МВС, РСЦ МВС, ТСЦ
МВС щодо дотримання
антикорупційного
законодавства, дотримання
правил етичної поведінки

4.

Розгляд
стану
виконання
законодавства про державну службу
антикорупційного
законодавства,
здійснення заходів щодо запобігання
корупційним,
економічним
правопорушенням та реагування на
них, а також стан роботи із
зверненнями громадян.

Періодичний розгляд на
службових нарадах
керівництва ГСЦ МВС
питань щодо стану
виконання законодавства
про державну службу,
антикорупційного
законодавства, здійснення
заходів щодо запобігання
корупційним, економічним
правопорушенням та
реагування на них, а також
питань про стан роботи із

У стадії виконання.
До РСЦ МВС надіслано вказівку в.о. директора ГСЦ МВС (СТ від
07.04.2016 № 31/3849) щодо необхідності безумовного дотримання
працівниками сервісних центрів МВС законності, службової
дисципліни та недопущення корупційних проявів під час надання
послуг.
Крім того, на службових нарадах керівництва ГСЦ МВС, РСЦ МВС
постійно наголошується на дотриманні вимог антикорупційного
законодавства, правил етичної поведінки та протидії корупційним
правопорушенням серед співробітників сервісних центрів МВС.
Виконується.
У ГСЦ МВС у період із 08 по 12 серпня, із 05 по 09 вересня,
із 26 по 30 вересня та із 24 по 28 жовтня 2016 року проведено
тренінги для тренерів навчальної програми з питань запобігання
корупції та ефективної комунікації для працівників РСЦ МВС.
Також згідно доручення ГСЦ МВС від 06.07.2016 № 31/5983, у
період із 17 по 18 серпня, із 30 по 31 серпня, із 14 по 15 вересня та із
04 по 05 жовтня 2016 року проведено тренінги для керівників
структурних підрозділів ГСЦ МВС та РСЦ МВС, орієнтованих на
підвищення їх кваліфікації, розвитку управлінських навичок, а також
навичок лідерства та управління змінами.
Виконано.
Стан виконання законодавства про державну службу та
антикорупційного законодавства
здійснення заходів щодо
запобігання корупційним, економічним правопорушенням та
реагування на них, а також питань про стан роботи із зверненням
громадян розглянуто на службовій нараді керівництва Головного
сервісного центру МВС від 17.06.2016 (протокол №14).
Крім цього, 30.09.2016 проведено засідання комісії з моніторингу
виконання Антикорупційної програми Головного сервісного центру
МВС (протокол № 2), на якому проаналізовано хід її виконання та
визначено заходи для проведення відповідної роботи. На січень 2017
року заплановано засідання вищевказаної комісії з метою аналізу
стану її виконання за 2016 рік.

3
зверненням громадян

5.

Здійснення
аналізу
нормативноправових актів та їх проектів з метою
виявлення прогалин та колізій
(чинників), які створюють ризики
скоєння
корупційних
або
економічних правопорушень.

1) моніторинг стану
запровадження
антикорупційного
законодавства та підготовка
пропозицій щодо внесення
змін до нормативноправових актів, які
створюють ризики скоєння
корупційних або
економічних правопорушень
2) залучення інститутів
громадянського суспільства
до підготовки проектів
нормативно-правових актів

Виконується постійно.
За участі фахівців ГСЦ МВС розроблено постанову Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2016 року № 260, якою
затверджений Порядок доступу посадових осіб органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до
Єдиного державного реєстру МВС стосовно зареєстрованих
транспортних засобів та їх власників.

Виконується постійно.
З метою розроблення проекту нового нормативно-правового акта, що
регулюватиме порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття
з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і
моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних
до них транспортних засобів та мопедів, наказом МВС від 25.01.2016
№ 48 були залучені представники інститутів громадянського
суспільства (Громадської ради при МВС України, Всеукраїнської
Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів).
З метою приведення положень Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС від 26.07.2004
№ 822, у відповідність до Законів України від 02.07.2015 № 580-VІІІ
«Про Національну поліцію» та від 23.12.2015 № 901-VІІІ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про національну поліцію», наказом
МВС від 29.02.2016 № 137 були залучені представники громадської
організації «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху».
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6.

Удосконалення системи персональної
відповідальності
при доступі до
інформації
Єдиного
державного
реєстру МВС.

7.

Реалізація
можливості
надання
громадянами інформації про факти
корупційних проявів у системі
сервісних центрів МВС.

Розробка технічних
пропозицій, технічного
завдання та внесення змін до
програмного забезпечення,
що фіксує перегляд та зміну
інформації у Єдиному
державному реєстрі МВС з
метою розширення та
удосконалення механізмів
отримання інформації про
доступ
Запровадження на сайті
ГСЦ МВС розділу
«Запобігання корупції», у
якому громадянам будуть
надаватися роз’яснення з
приводу корупційних
проявів та відомості щодо
способів інформування про
них, зокрема номери
телефонів гарячої лінії та
електронні адреси, а також
спеціальна форма
електронного повідомлення

На виконання доручення ГСЦ МВС від 31.03.2016 № 31/3548
з метою забезпечення якісної підготовки проекту постанови Уряду
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від
30 січня 2012 року № 137 і від 31 травня 2012 року № 512»,
спрямованої на попередження порушень законодавства у сфері
обов’язкового технічного контролю суб’єктами здійснення ОТК
транспортних засобів, також були залучені представники
Громадської ради при МВС України. Зазначений проект постанови
Уряду погоджено з усіма зацікавленими ЦОВВ та 22.11.2016
надіслано на розгляд в Кабінет Міністрів України.
Виконано.
У відповідності до технічних пропозицій внесені зміни до
аналітичної підсистеми Єдиного державного реєстру МВС. В
результаті дослідної експлуатації протягом 4 кварталу 2016 року
встановлено, що вдосконалене програмне забезпечення ЄДР МВС
забезпечує достовірність даних про дії користувачів при роботі з
системою. Впроваджені удосконалення програмного забезпечення
дозволяють виявити та запобігти несанкціонованому обігу
інформації в Єдиному державному реєстрі МВС.

Виконано.
На офіційному веб-сайті ГСЦ МВС www.hsc.gov.ua, запроваджено
розділ «Антикорупція», присвячений питанням запобігання корупції
та очищення влади. У розділі надано посилання на законодавчі та
нормативно-правові акти, що діють у даній сфері, а також розміщено
інформацію про можливі способи інформування про виявлені
громадянами факти корупції, а саме:
- у письмовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. Лук’янівська, 62,
04071;
- на електронну поштову скриньку anticor@hsc.gov.ua.
Також розроблено електронну форму надання відомостей про
порушення антикорупційного законодавства.

5
8.

Здійснення контролю за проведенням
державних закупівель з метою
мінімізації корупційних ризиків.
Забезпечення прозорості здійснення
державних закупівель.

1) перевірка документації
учасників процедури
державних закупівель на
предмет дотримання
антикорупційного
законодавства

2) здійснення організаційних
заходів використання системи
електронних державних
закупівель при проведенні
процедури державних
закупівель
3) забезпечення
оприлюднення договорів про
закупівлі, що проводяться
в ГСЦ, на офіційному вебсайті ГСЦ МВС
4) здійснення заходів
забезпечення
відповідно до вимог Закону
України «Про публічні
закупівлі» закупівель, що
проводяться в ГСЦ МВС
5) розміщення в засобах
масової інформації та на
офіційних веб-сайтах
передбаченої нормативними

Виконується постійно.
При проведенні процедури закупівель інформація про учасників
процедури закупівель та службових (посадових) осіб, уповноважених
представляти їх інтереси, перевіряється за даними Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або повязані з корупцією
правопорушення, а при проведенні процедури закупівлі товарів, послуг
(робіт) на суму, що дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень –
додатково перевіряється інформація щодо наявності антикорупційної
програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційногї програми
учасника.
Виконується.
Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» процедури
закупівлі товарів, робіт (послуг) з 01.08.2016 року здійснюються в
електронній системі закупівель «ProZorro». За 2016 рік проведено
15 процедур закупівель на суму більше 200 тис. грн. на майданчику
e-tender та 14 процедур закупівлі на суму більше 200 тис. грн. і
3 процедури на суму до 200 тис. грн. в електронній системі
закупівель «ProZorro».
Виконується постійно.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»
річний план, додаток до річного плану та зміни до нього, а також
укладені договори оприлюднюються на загальнодержавному
офіційному веб-порталі державних закупівель; звіт про укладені
договори про закупівлю оприлюднюються на веб-сайті Головного
сервісного центру МВС.
Виконується постійно.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» процедури
закупівлі товарів, робіт (послуг) здійснюються в електронній системі
закупівель
«ProZorro»,
документація
конкурсних
торгів
оприлюднюється на загальнодержавному офіційному веб-порталі
державних закупівель.
Виконується постійно.
На офіційному веб-сайті ГСЦ МВС www.hsc.gov.ua, у розділі
«Публічна інформація» створено рубрику «Державні закупівлі», на
сторінках якої розміщено річний план державних закупівель на
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9.

актами інформації з питань
здійснення державних
закупівель (оприлюднення
результатів проведення
державних закупівель та
відповідних договорів)
У межах компетенції запровадження 1) забезпечення зворотного
дієвого механізму зворотного зв’язку
зв’язку з громадськістю
з громадськістю щодо повідомлення
щодо повідомлення про
про виявлення фактів корупційних
виявлення фактів
правопорушень у ГСЦ МВС.
корупційних правопорушень

2016 рік та додаток до нього.

Виконано.
На офіційному веб-сайті ГСЦ МВС запроваджено розділ
«Антикорупція», присвячений питанням запобігання корупції та
очищення влади. У розділі надано посилання на законодавчі та
нормативно-правові акти, що діють у даній сфері, а також розміщено
інформацію про можливі способи інформування про виявлені
громадянами факти корупції, а саме:
у
письмовому
вигляді
за
адресою:
м.
Київ,
вул. Лук’янівська, 62, 04071;
- на електронну поштову скриньку anticor@hsc.gov.ua.
Також розроблено електронну форму надання відомостей про
порушення антикорупційного законодавства.
2) висвітлення у засобах
Виконується постійно.
масової інформації
Здійснюється робота з висвітлення у засобах масової інформації
антикорупційних заходів, що антикорупційних заходів ГСЦ МВС. Зокрема, на його офіційному
вживаються ГСЦ МВС,
веб-сайті ГСЦ МВС www.hsc.gov.ua запроваджено рубрику з
іншими органами державної інформацією про Антикорупційну програму ГСЦ МВС та результати
влади
її виконання.
3) оприлюднення інформації Виконується постійно.
про вжиті заходи до
Здійснюється моніторинг інформаційного поля, у тому числі на
запобігання і протидії
предмет виявлення інформації про факти корупції у системі
корупції про осіб,
сервісних центрів МВС.
притягнутих до
Зокрема, протягом 2016 року в соціальних мережах було розміщено
відповідальності за вчинення інформацію про 5 фактів, які містять ознаки корупційних
корупційних правопорушень правопорушень (м. Київ, Херсонська, Харківська, Волинська та
Львівська області).
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10. Забезпечення
виконання
вимог
1) організація подання
антикорупційного законодавства в співробітниками-суб’єктами
частині фінансового контролю.
декларування декларацій про
майно, доходи, витрати та
зобов’язання фінансового
характеру за 2015 рік
відповідно до ст. 12 Закону
України «Про засади
запобігання і протидії
корупції»

2) проведення перевірки
фактів своєчасності подання
декларацій про майно,
доходи, витрати і
зобов’язання фінансового
характеру за 2015 рік,
перевірки наявності
конфлікту інтересів, а також
здійснення їх логічного та
арифметичного контролю
3) надсилання копій
декларацій суб’єктів
декларування до органів
Державної фіскальної
служби

Виконано.
Відповідно до вимог вказівки в.о. директора ГСЦ МВС від
23.02.2016
№ 31/2022
працівниками
системи
сервісних
центрів МВС до підрозділів кадрового забезпечення подано
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2015 рік.
Крім цього, 06.10.2016 у Головному сервісному центрі МВС
фахівцями Управління запобігання корупції та проведення люстрації
МВС України проведено роз’яснювальну семінар-нараду з питань
електронного декларування за участю керівників структурних
підрозділів ГСЦ МВС та відповідних посадових осіб РСЦ МВС.
26 працівниками керівного складу Головного сервісного центру
МВС подані електронні декларації за 2015 рік до Національного
агентства з питань запобігання корупції.
Виконано.
Відповідно до вимог вказівки в.о. директора ГСЦ МВС від
23.02.2016 № 31/2022 проведено відповідну роботу в Головному
сервісному центрі МВС, регіональних сервісних центрах МВС та
підпорядкованих їм підрозділах.

Виконано.
Підготовлено та направлено до відповідних підрозділів Державної
фіскальної служби України листи з копіями декларацій
співробітників системи сервісних центрів МВС.
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11. Забезпечення попередження осіб,
зазначених у пунктах 1-2 частини
першої статті 3 Закону України «Про
запобігання корупції» статті 12
Закону України «Про державну
службу» про встановлені обмеження.
12. Забезпечення
виконання
вимог
антикорупційного законодавства в
частині запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів (стаття 28 Закону
України «Про запобігання корупції»).
13. Забезпечення виконання статті 65
Закону України «Про запобігання
корупції».

Попередження осіб,
зазначених у пунктах 1-2
частини першої статті 3
Закону України «Про
запобігання корупції»,
статті 12 Закону України
«Про державну службу» про
встановлені обмеження
Ужиття заходів щодо
недопущення виникнення
конфлікту інтересів

Виконується постійно.
При оформленні документів кандидатів для призначення на посади
державних
службовців,
кожний
кандидат
персонально
попереджається про встановлені обмеження, визначені Законами
України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», про
що оголошується письмове попередження встановленого зразку.

1) забезпечення звільнення з
роботи осіб, які вчинили
корупційні правопорушення

Виконується постійно.
У разі надходження інформації стосовно посадових осіб ГСЦ МВС,
які вчинили корупційні правопорушення, буде вжито заходів щодо
їх звільнення у встановленому законодавством порядку.
Виконується постійно.
Керівництвом ГСЦ МВС вживаються організаційно-практичні
заходи, спрямовані на усунення причин та умов скоєння корупційних
правопорушень. Зокрема, в територіальних сервісних центрах МВС,
розташованих в обласних центрах та великих містах країни,
забезпечено установлення систем відеоспостереження, сигнал з яких
виведений на веб-сайт ГСЦ МВС. На сьогодні встановлено 59
веб-камер.
Виконується постійно.
У разі надходження інформації щодо посадових осіб ГСЦ МВС, які
вчинили
корупційні
правопорушення,
буде
запроваджено
відповідний облік.

2) вжиття вичерпних
управлінських заходів щодо
усунення причин та умов
скоєння корупційних
правопорушень

14. Удосконалення системи кадрового
менеджменту,
мінімізація
корупційних ризиків при прийнятті

3) ведення обліку посадових
осіб, яких за рішенням суду
було притягнуто до
відповідальності за
корупційні або економічні
правопорушення
1) організація перевірок
достовірності відомостей
про застосування заборон,

Виконується постійно.
Під час підбору кандидата для призначення на посаду вживаються
відповідні заходи щодо недопущення виникнення конфлікту
інтересів (шляхом вивчення документів, наданих кандидатом, та
проведення з ним співбесіди).

Виконується постійно.
При призначенні на посаду державного службовця в ГСЦ МВС
здійснюється перевірка достовірності відомостей про застосування
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кадрових рішень.

передбачених Законом
України «Про очищення
влади»
2) забезпечення організації
проведення спеціальної
перевірки щодо осіб, які
претендують на зайняття
посад державних службовців
(ст. 56 Закону України «Про
запобігання корупції»)
15. Забезпечення належного виконання
1) здійснення контролю за
функцій, покладених на ГСЦ МВС ефективним використанням і
щодо управління державним майном.
збереженням майнових
об’єктів та земельних
ділянок
2) облік прийнятих
управлінських рішень щодо
розпорядженням майном,
контроль за станом
виконанням таких рішень
16. Уживання заходів щодо забезпечення
прозорості інформації (стаття 60
Закону України «Про запобігання
корупції»).

Забезпечення виконання
статті 60 Закону України
«Про запобігання корупції»

заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»
(45 перевірок).
Виконується постійно.
Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які
претендують на зайняття посад державних службовців, які
передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального становища, здійснюється відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року
№ 171 (5 перевірок).
Виконується постійно.
На виконання наказів МВС України здійснено передачу нерухомого
майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна з
балансу Департаменту ДАІ МВС на баланс ГСЦ МВС та з балансу
УДАІ ГУМВС України на баланс РСЦ МВС.
Виконується постійно.
З метою раціонального використання майна ГСЦ та структурних
підрозділів на виконання наказів МВС України здійснено внесення
змін до реєстраційних документів на нерухоме майно ГСЦ МВС та
РСЦ МВС. Проводяться заходи з реєстрації правоустановчих
документів на земельні ділянки ГСЦ МВС та РСЦ МВС.
Виконується постійно.
У Головному сервісному центрі МВС забезпечено виконання вимог
статті 60 Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема, ГСЦ
МВС, як розпорядником інформації, в межах компетенції надаються
відповіді запитувачам інформації згідно з вимогами Законів України
«Про доступ до публічної інформації» і «Про звернення громадян».
Крім того, на офіційному веб-сайті ГСЦ МВС систематично
розміщується інформація стосовно діяльності системи сервісних
центрів МВС.

Головний сервісний центр МВС

