Додаток

Інформація про стан виконання Плану дій щодо виконання
антикорупційних заходів Державною міграційною службою України
у ІІ кварталі 2020 року
(у рамках щодо співпраці з представниками Урядово-громадської
ініціативою «Разом проти корупції»)
1. Впорядкування діяльності державного підприємства
з метою підвищення рівня прозорості його діяльності.
№
Назва заходу
з/п
1. Проведення ДМС внутрішнього
аудиту ефективності діяльності ДП
«Документ».

Період
виконання
серпень

2.

Розробка плану заходів щодо
підвищення
рівня
прозорості
діяльності ДП «Документ»

вересень

3.

Проведення
інформаційних
кампаній,
спрямованих
на
обізнаність суб’єктів звернення
з діяльністю ДП «Документ»

протягом
року

«Документ»

Стан виконання
До Оперативного плану діяльності
з внутрішнього аудиту на 2020 рік
Державної міграційної служби
України, затвердженого Головою
ДМС 10 липня 2020 року, внесені
зміни,
зокрема
у
частині
проведення внутрішнього аудиту
діяльності ДП «Документ».
За
результатами
проведення
внутрішнього
аудиту
буде
складено План заходів щодо
підвищення прозорості діяльності
ДП «Документ» і забезпечено
моніторинг стану його виконання.
З метою обізнаності суб'єктів
звернень
із
діяльністю
ДП
"Документ" готує і розміщує в
ефірі національних телекомпаній
5-хвилинні щотижневі програми:
5 канал - "Паспортний сервіс.
Біометрика";
Еспресо TV - "Твій ID-документ";
ТРК "Київ"- "Паспорт. UA".
Також
постійно
надається
інформація у соціальних мережах
Facebook та YouTube.

2. Продовження забезпечення конкуренції та справедливих цін
у сфері закупівель обладнання для оформлення паспортних документів.
№
Назва заходу
з/п
1. Розміщення на веб-сайті ДМС
орієнтовного плану закупівель
робочих станцій та рекомендованих
технічних вимог до них

Період
виконання
до 1 березня

Очікуваний результат
На офіційному веб-сайті ДМС у
розділі
«діяльність/державні
закупівлі» забезпечено наявність
посилань
на
сайт
http://prozorro.gov.ua, який містить

2.

3.

повну інформацію про організацію
закупівель
та
результати
здійснення державних закупівель
Державною міграційною службою
України в розділі «Державна
міграційна служба України на
порталі «ProZorro».
Своєчасне внесення змін до до 1 березня План закупівель на веб-сайті ДМС
орієнтовного плану закупівель
(з новиною у розділі «Важливо»)
робочих станцій при зміні розмірів
актуалізується при зміні розмірів
фінансування
з
державного
фінансування
з
державного
бюджету та періоду виділення
бюджету та періоду виділення
відповідних бюджетних призначень
відповідних
бюджетних
призначень.
Продовження практики закупівель
в разі
Закупівлі
робочих
станцій
ДМС робочих станцій виключно за необхідності здійснюється ДМС згідно з
процедурами відкритих торгів на
процедурами відкритих торгів на
«Prozorro»
порталі «Prozorro».

