
Інформація 

про результати роботи у сфері протидії та виявлення  

корупції за 2021 рік 
 

Відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції» 

у Державній міграційній службі України розроблено та забезпечено виконання 

Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на                  

2020-2022 (далі – Антикорупційна програма), яку затверджено наказом ДМС 

від 28.02.2020 № 61 та погоджено наказом Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 08.04.2020 № 137/20. 

У процесі ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, перелік яких 

визначено в Антикорупційній програмі, брали участь працівники структурних 

підрозділів апарату ДМС та представники Урядово-громадської ініціативи 

«Разом проти корупції».  

Із метою актуалізації ідентифікованих корупційних ризиків їх перелік 

щорічно переглядається Комісією з оцінки корупційних ризиків і моніторингу 

виконання антикорупційної програми Державної міграційної служби України. 

Звітна інформація про результати виконання Антикорупційної 

програми у визначеному порядку та встановлені терміни надсилається до 

Національного агентства з питань запобігання корупції та оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті ДМС. 

Також, у 2021 році на виконання вимог антикорупційного 

законодавства ДМС вжито наступних основних заходів із запобігання та 

виявлення корупції:  

забезпечено учать працівників ДМС у навчаннях антикорупційного 

спрямування;  

створено можливість для повідомлень через офіційний веб-сайт ДМС 

суб’єктами звернень про корупційні та/або пов’язані з корупцією 

правопорушення з боку працівників ДМС;  

визначено та постійно підтримується в актуальному стані інформація 

щодо окремих каналів зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань 

запобігання та виявлення корупції ДМС України;  

створено сприятливі умови для подання суб’єктами декларування ДМС 

електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

та місцевого самоврядування;  

забезпечено повідомлення Національного агентства з питань 

запобігання корупції про факти неподання або несвоєчасного подання 

електронних декларацій суб’єктами декларування;  

проведено в установленому порядку спеціальні перевірки та перевірки 

згідно з вимогами Закону України «Про очищення влади»;  

направлено до правоохоронних органів виявлену інформацію про 

можливі порушення працівниками ДМС вимог антикорупційного та 

кримінального законодавства України;  

проведено невиїзні перевірки інформації про можливі порушення 

працівниками ДМС вимог антикорупційного законодавства України.  

Відносно проведеної у 2021 році роботи в частині виявлення порушень  

щодо реального та потенційного конфлікту інтересів та/або сумісництва  
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в ДМС під час призначення на посади працівниками кадрових підрозділів  

у взаємодії з уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення 

корупції вживається ряд заходів щодо недопущення до роботи на посадах ДМС  

у прямому підпорядкуванні близьких осіб. Із метою контролю 

результативності цих заходів та для отримання інформації про можливу 

наявність потенційного конфлікту інтересів у працівників органів ДМС 

відповідно до доручення Голови ДМС проведено щоквартальний збір, 

узагальнення та опрацювання інформації про близьких осіб, які працюють  

в системі ДМС, зокрема: в апараті ДМС, територіальних органах і підрозділах 

ДМС, установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС.  

Перед призначенням на посаду кандидатів, які за результатами 

конкурсу призначаються в порядку просування по службі, в апараті ДМС на 

постійній основі забезпечено проведення перевірок відомостей із 

застосуванням Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення. 

Із метою створення належних умов для повідомлень суб’єктами 

звернень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення  

з боку працівників ДМС на офіційному веб-сайті ДМС створено окремий 

розділ «Запобігання та протидія корупції», в якому міститься інформація про 

нормативні документи, що регламентують заходи з протидії та запобігання 

корупції, а також канали зв’язку (номери телефонів та електронна адреса)  

з працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ДМС.  

Також, на головній сторінці офіційного веб-сайту ДМС у розділі 

«Сервіси» створено окремий розділ «Повідомити про корупцію» 

(https://dmsu.gov.ua/services/corruption.html), за допомогою якого є можливість 

надіслати електронне повідомлення (у тому числі анонімно) про факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників 

ДМС. Усі повідомлення, які визначеними каналами зв’язку надійшли до 

Відділу з питань запобігання та виявлення корупції та містять інформацію про 

можливі корупційні дії з боку працівників ДМС, реєструються та невідкладно 

опрацьовуються у визначеному законодавством порядку.  

Працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та 

виявлення корупції ДМС у 2021 році з метою неухильної реалізації 

передбачених законодавством заходів фінансового контролю забезпечено: 

- перевірки в установлені антикорупційним законодавством терміни 

стану подання суб’єктами декларування – працівниками ДМС щорічних 

електронних декларацій із застосуванням системи електронного декларування 

на офіційному веб-сайті НАЗК. На постійній основі проводилася перевірка 

стану подання електронних декларацій іншою категорією суб’єктів 

декларування (працівники ДМС, що припиняють/припинили виконання 

функцій держави); 

- розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності 

працівників ДМС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери 

управління ДМС, до вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією 

правопорушень. У разі отримання повідомлення про можливі корупційні або 
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пов’язані з корупцією дії працівників ДМС Відділ з питань запобігання та 

виявлення корупції обов’язково визначався головним виконавцем або 

співвиконавцем опрацювання такого повідомлення з метою об’єктивного його 

опрацювання, в тому числі в частині кваліфікації дій працівників ДМС із 

огляду на вимоги норм антикорупційного законодавства. 

Із метою сприяння запобіганню та виявленню корупції в приватному 

секторі ДМС протягом 2021 року в процесі діяльності здійснювався постійний 

моніторинг відкритих джерел інформації з метою дослідження рівня 

задоволеності населення якістю адміністративних послуг, що надаються 

органами ДМС. У ході проведення цих заходів періодично виявлялася 

інформація від юридичних та фізичних осіб України, які пропонують 

населенню свої платні посередницькі послуги сумнівного характеру в межах 

функцій ДМС. Серед таких послуг є сприяння пришвидшеному виготовленню 

паспорту громадянина України для виїзду за кордон. У ході проведення цих 

заходів виявлялися випадки, коли в діях вказаних вище посередників 

вбачаються ознаки складу відповідних правопорушень. Для припинення 

можливої протиправної діяльності таких юридичних та фізичних осіб 

інформація про них періодично направлялася до Національної поліції України 

для вжиття відповідних заходів реагування. 

Для максимального поширення інформації про існуючі методи та 

інструменти запобігання, виявлення і протидії корупції на веб-сайті ДМС 

утворено розділ «Запобігання та протидія корупції» 

(https://dmsu.gov.ua/diyalnist/corruption.html), в якому розміщувалася актуальна 

інформація з антикорупційної тематики у т.ч.: контакти Відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції ДМС; перелік нормативно-правових актів, 

що регламентують протидію та запобігання корупції; антикорупційна програма 

ДМС на відповідний період та звіти про її виконання; роз’яснення 

Національного агентства з питань запобігання корупції. Інформація за 

результатами антикорупційної діяльності поширюється на офіційних сторінках 

ДМС та територіальних органів ДМС у соціальній мережі Facebook. 

Підсумки за результатами антикорупційної діяльності апарату та 

територіальних органів ДМС періодично обговорювалися під час проведення 

регулярних тематичних зустрічей, навчань та засідань Колегії Державної 

міграційної служби України. 

 

 

Начальник Відділу з питань запобігання  

та виявлення корупції ДМС України     Сергій ГРЕБЕНЮК 

 


