ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2017 рік
та реалізації визначених у ній заходів
№

Найменування заходу, зазначеного у
антикорупційній програмі

Строк
Відповідальні за
Стан виконання
виконання
виконання
заходу
Додаток 1 до Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2017 рік «Заходи з виконання Державної програми
щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265»
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Забезпечення укладення договорів про
забезпечення
доступу
Національного
агентства з питань запобігання корупції
(далі – Агентство) до інформаційних баз
даних державних органів, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування (завдання 1,
захід 1м)

2

І. Формування та реалізація державної антикорупційної політики
протягом
Відповідно до Закону України
«Про Єдиний
ДІТ
місяця після УЮЗ
державний демографічний реєстр та документи, що

Забезпечення
прямого
доступу
Агентства до інформаційних баз даних
державних
органів,
органів
влади
Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування (завдання 1,
захід 1н)

надходження
звернень
Агентства

у строки,
визначені
договорами
про
забезпечення
доступу

ДІТ
УЮЗ

підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус» доступ Агентства до
інформаційних баз даних ДМС буде забезпечено після
створення ним відомчої інформаційної системи з
підключенням її до Національної системи конфіденційного
зв’язку України та створення комплексної системи захисту
інформації з підтвердженою відповідністю для обробки
конфіденційної інформації. Також ДМС готова до
підключення Агентства до відомчої інформаційної бази
даних
У відповідь на лист Агенства від 23.11.2016
№ 55-03/5582, який надійшов із Секретаріату Кабінету
Міністрів України, ДМС листом від 08.12.2016 № 6-7186/116 повідомлено Агентство про правові та організаційні
засади створення і функціонування Єдиного державного
демографічного реєстру. З метою вирішення питання з
забезпечення доступу Агентства до Єдиного державного
демографічного реєстру Агентству запропоновано провести
робочу нараду. Крім вказаного, з метою розробки механізмів
врегулювання спірних питань у частині забезпечення
доступу уповноважених суб'єктів до Реєстру ДМС було
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Проведення
аналізу
роботи
уповноважених підрозділів з питань
запобігання
та
виявлення
корупції
(уповноважених осіб) (завдання 1, захід 2б)

вересень
2017 р.

ВПЗВК
територіальні
органи

розроблено, погоджено із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади та надіслано до МВС для
подальшого подання Кабінету Міністрів України проект
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ведення Єдиного державного демографічного
реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між
уповноваженими
суб’єктами,
а
також
здійснення
ідентифікації та верифікації". Після прийняття даного
нормативно-правового акта ДМС матиме підстави для
надання НАЗК доступу до Єдиного державного
демографічного реєстру, шляхом підписання передбаченого
зазначеним проектом постанови Регламенту з технічного
доступу.
З метою створення національної системи біометричної
верифікації та ідентифікації громадян України на базі
Єдиної інформаційно-аналітичної систему управління
міграційними процесами, ДМС 13.09.2017 оголошено
тендери на закупівлю: обладнання для автоматизованої
системи біометричної ідентифікації осіб; послуг з розробки
спеціального програмного забезпечення національної
системи біометричної ідентифікації та верифікації осіб;
ліцензійного програмного продукту - автоматизована
система біометричної ідентифікації осіб.
Наразі надання доступу до інформації з Реєстру
здійснюється відповідно до Порядку ведення Єдиного
державного демографічного реєстру та надання з нього
інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а
також
здійснення
ідентифікації
та
верифікації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.10.2017 №784, шляхом підписання відповідного
Регламенту технічного доступу
У вересні 2016 року спільно з Агенством (лист від
29.08.2016 № 30-06/1474) з метою здійснення аналізу
ефективності діяльності уповноважених підрозділів з питань
запобігання та виявлення корупції проведено аналіз роботи
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Забезпечення проведення тренінгів для
працівників уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на
рік (завдання 1, захід 2б)

відповідно до
строків,
визначених
Агентством

УП
ВПЗВК
заінтересовані
структурні
підрозділи
апарату ДМС
територіальні
органи

Сектору з питань запобігання та виявлення корупції ДМС
України.
Результати
направлено
Агентству
для
використання у діяльності. З 10.03.2017 року з метою
посилення інституційної спроможності ДМС у частині
запобігання та протидії корупції, у складі апарату ДМС на
базі Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
створено Відділ з питань запобігання та виявлення корупції з
загальною штатною чисельністю 5 одиниць
У 2017 році:
На базі Національної академії внутрішніх справ:
за професійною програмою підвищення кваліфікації з
питань запобігання корупції пройшли навчання 5
працівників
апарату
та 16 працівників територіальних органів ДМС (Всього 21
працівник) (з них уповноважені особи з питань запобігання
корупції – 1 працівник апарату та 6 працівників
територіальних органів ДМС);
за програмою тематичного короткострокового семінару
з питань запобігання корупції пройшли навчання 13
працівників апарату та 30 працівників територіальних
органів ДМС (Всього 43 працівника) (з них уповноважені
особи з питань запобігання корупції – 7 працівників
територіальних органів ДМС);
за програмою короткострокового навчання з основних
положень антикорупційного законодавства для керівного
складу Національної гвардії України, центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких координується та
спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра
внутрішніх справ пройшли навчання Перший заступник
Голови ДМС та 9 керівників структурних підрозділів
апарату ДМС (з них 1 уповноважений працівник апарату
ДМС з питань запобігання корупції);
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за програмою короткострокового навчання з основних
положень антикорупційного законодавства для окремих
категорій працівників закладів, установ, організацій і
підприємств, що належить до сфери управління
підконтрольних Міністрові державних органів/формувань
пройшли навчання 7 відповідальних осіб (працівники ПТПІ,
ПТРБ та ДП «Документ»).
У Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів
Національної академії державного управління при
Президентові України за програмою тематичного
короткострокового семінару для державних службовців
категорій “А”, “Б” і “В” з питань запобігання і протидії
проявам корупції пройшли навчання 8 працівників апарату
ДМС.
У Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування за професійною програмою підвищення
кваліфікації з питань запобігання корупції пройшов
навчання 1 працівник апарату ДМС.
На базі Інституту післядипломної освіти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за
програмою
короткострокового
семінару
з
питань
запобігання і протидії корупції пройшли навчання 5
працівників апарату ДМС

ІІ. Запобігання корупції
5

Забезпечення на основі результатів
аналізу корупційних ризиків проведення
моніторингу дотримання законодавства
щодо конфлікту інтересів та притягнення
до відповідальності осіб, винних у його
порушенні, а також відшкодування шкоди,
заподіяної рішеннями, прийнятими в

2017 рік

ВПЗВК
територіальні
органи

З метою виявлення конфлікту інтересів та його
усунення дорученнями керівництва ДМС України
забезпечено надання державними службовцями та
відповідно моніторинг відомостей про близьких осіб, які
працюють в апараті ДМС та його територіальних
органах/підрозділах і можуть бути у безпосередньому
підпорядкуванні. Також дорученням Голови ДМС до
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умовах конфлікту інтересів, або діями,
вчиненими в таких умовах (завдання 8
захід 5)
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Забезпечення
можливості
для
внесення повідомлень про корупцію,
зокрема через спеціальні телефонні лінії,
офіційні веб-сайти, засоби електронного
зв’язку (завдання 12, захід 3)

2017 рік

Прес-служба
ВПЗВК
територіальні
органи

доручення Міністра внутрішніх справ України від 30.05.2016
№ 7785/01/18-2016 забезпечено надання інформації про
працівників та їх близьких осіб, які працюють в апараті
МВС, територіальних органах, закладах, установах та на
підприємствах, які належать до сфери управління МВС.
Також, з метою запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у посадових осіб ДМС України дорученням
Голови ДМС від 31.10.2017 № Д/163/1-17 забезпечено
моніторинг відомостей про близьких осіб співробітників,
які працюють в органах ДМС
На офіційному веб-сайті ДМС створено окремий Розділ
«Протидія корупції», в якому міститься інформація про
нормативні документи, що регламентують протидію і
запобігання корупції, а також телефон та електронна адреса
уповноваженого підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції апарату ДМС України.
Дорученням
Голови
ДМС
від
04.04.2016
№ Д/62/1-16 начальникам ГУДМС, УДМС в областях та
місті Києві доручено довести до відома всіх працівників
ДМС інформацію про впровадження в апараті ДМС
електронної поштової скриньки dovira@dmsu.gov.ua, на яку
працівники матимуть змогу повідомляти про факти
незаконного оформлення паспортів громадянина України,
паспорта громадянина України для виїзду за кордон або
документування іноземців, інші порушення чинного
законодавства.
Дорученням Голови ДМС від 31.10.2017 № Д/162/1-17 з
метою організації ефективної системи виявлення можливих
неправомірних дій з боку працівників органів, установ,
організацій та підприємств ДМС України визначено
(актуалізовано) та забезпечено оприлюднення каналів
зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання
та виявлення корупції апарату ДМС України та Пам’ятки
відвідувачам органів ДМС з питань отримання
адміністративних послуг
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Впровадження системного підходу до
запобігання корупції в органах виконавчої
влади
та
органах
місцевого
самоврядування на основі результатів
аналізу корупційних ризиків, зокрема,
забезпечення
затвердження
антикорупційних програм у центральних та
місцевих органах виконавчої влади
(завдання 14, захід 1б)
Забезпечення розвитку інтегрованих
прозорих
офісів-центрів
надання
адміністративних послуг (завдання 15,
захід 2а)

до 1 березня
2017 р.

протягом
2017 р.

ВПЗВК

Наказом ДМС від 27.02.2017 № 53 затверджено
Антикорупційну програму Державної міграційної служби
України на 2017 рік, яку погоджено з:
- НАЗК (рішення НАЗК від 13.04.2017 № 159 «Про
погодження антикорупційної програми Державної
міграційної служби України на 2017 рік»);
- МВС України (лист МВС від 28.02.2017
№ 2803/01/18-2017)

ДПГПР
ДСІОБГ
заінтересовані
структурні
підрозділи
апарату ДМС

Законодавчими актами щодо надання адміністративних
послуг у сфері діяльності ДМС через інтегровані офісцентри з надання адміністративних послуг, які належать до
системи МВС, не передбачено.
10.12.2015 прийнято Закон України № 888-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів місцевого самоврядування
та оптимізації надання адміністративних послуг» (набрав
чинності 29.12.2015), відповідно до якого з 04.04.2016
повноваження у сфері реєстрації/ зняття з реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб делегуються
органами місцевого самоврядування (виконавчому органу
сільської, селищної або міської ради, сільському голові (у
випадку, коли відповідно до закону виконавчий орган
сільської ради не утворено) як органам реєстрації, що
здійснюють
реєстрацію/зняття
з
реєстрації
місця
проживання/перебування фізичних осіб на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку
поширюються повноваження відповідної сільської, селищної
або міської ради.
02.03.2016 прийнято розпорядження КМУ «Про
визнання такими, що втратили чинність, розпоряджень КМУ
від 9 жовтня 2013 № 1000 та від 22 жовтня 2014 № 1017» та
постанову КМУ № 207 «Про затвердження Правил
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Забезпечення
затвердження
антикорупційних програм та призначення
уповноважених
осіб
на
державних
підприємствах,
у
господарських
товариствах (у яких державна частка
перевищує 50 відсотків) відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”
(завдання 16, захід 1а)

Проведення

аналізу

доступності

до 1 квітня
2017 р.

2017 р.

ДП «Документ»

ДПГПР

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
реєстрації
інформації
до
єдиного
державного
демографічного реєстру», проекти яких були розроблені
ДМС на виконання пункту 3 доручення Прем`єр-міністра
України від 11.01.2016 № 52170/1/1-15 до підпунктів 3 і 4
пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України № 888-VIII.
01.10.2016 набирають чинності зміни до Закону України
«Про єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус», внесені
Законом України від 14.07.2016 № 1474-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
документів, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на
лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для
України».
Положеннями статті 21 визначені повноваження
адміністраторів ЦНАП, а саме за умови закупівлі ЦНАПами
необхідного
обладнання,
адміністраторами
здійснюватиметься прийом заяв-анкет від суб’єктів звернень
та видача результатів адміністративних послуг
Наказом Державного підприємства «Документ»
від 30.03.2017 № 40 затверджено та введено в дію
Антикорупційну програму підприємства на 2017 рік.
Вказаним наказом також визначено уповноважених осіб з
реалізації антикорупційної програми.
Крім того, згідно з рішенням колегії ДМС України
від 11.12.2015 року одним з питань якого було уникнення
корупційних ризиків та можливих зловживань, цілком
завершено процедуру припинення надання послуг у
приміщеннях підрозділів ДМС України. На сьогоднішній
день ліквідовані всі місця надання послуг, які були
розташовані на території міграційної служби
29.06.2016
затверджено
наказ
ДМС
України
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публічних реєстрів, які містять суспільно
важливу інформацію, подання пропозицій
щодо розкриття даних, які містяться в
таких реєстрах, з урахуванням вимог
законодавства про захист персональних
даних, спрощення доступу (у тому числі
шляхом здешевлення) (завдання 20, захід
4)

ДСІОБГ
ДІТ
заінтересовані
структурні
підрозділи
апарату ДМС

№ 155 «Про затвердження Переліку інформації, що підлягає
оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником
якої є ДМС», яким передбачено розміщення на офіційному
веб-сайті ДМС реєстру наборів даних у формі
систематизованого переліку наборів даних, який дає змогу
ідентифікувати кожен з оприлюднених наборів даних,
отримати їх головні параметри, у тому числі –
гіперпосилання, для доступу до набору даних в Інтернеті.
Також, наказом передбачено відповідальним особам за
його виконання дотримуватися вимог частини третьої статті
10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
щодо оприлюднення наборів даних, які містять персональні
дані фізичної особи.
Електронну інформаційну взаємодію ДМС і суб’єктів
управління
міграційними
процесами
та
інших
заінтересованих органів влади планується забезпечити
шляхом застосування механізму електронної взаємодії
державних
електронних
інформаційних
ресурсів,
передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 8
вересня 2016 року № 606 «Деякі питання електронної
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».
Розробку інтерфейсів для формування та відправлення,
прийому та обробки електронних повідомлень між
інформаційними та/або інформаційно-телекомунікаційними
системами ДМС і суб’єктів управління міграційними
процесами та інших заінтересованих органів влади буде
здійснено після визначення Державним агентством з питань
електронного урядування вимоги до форматів, протоколів та
інформаційних угод обміну електронними даними, а також
вимог до розробки та роботи інтерфейсів прикладного
програмування.
Разом, з тим, Державним агентством з питань
електронного урядування України розроблено проект
постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання
організації електронної взаємодії державних електронних

9

інформаційних ресурсів» (лист ДАЕУ від 09.10.2017 № 1/041-1500), яким передбачено Порядок організації електронної
інформаційної
взаємодії
державних
електронних
інформаційних ресурсів.
Після прийняття вищезазначеного проекту постанови
КМУ ДМС забезпечить підключення Єдиного державного
демографічного реєстру до Національного реєстру
електронних інформаційних ресурсів.
Наразі надання доступу до інформації з Реєстру
здійснюється відповідно до Порядку ведення Єдиного
державного демографічного реєстру та надання з нього
інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а
також
здійснення
ідентифікації
та
верифікації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
18.10.2017 №784, шляхом підписання відповідного
Регламенту технічного доступу
Додаток 2 до Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2017 рік «Заходи щодо запобігання і протидії корупції
в апараті ДМС, її територіальних органах, підприємствах і установах, які належать до сфери управління ДМС»

1. Створення ефективного механізму системи запобігання і протидії корупції в системі ДМС
Запровадження системного підходу
щодо здійснення діяльності з питань
запобігання та виявлення корупції апараті
ДМС, її територіальних органах та
територіальних підрозділах, підприємствах
і установах, які належать до сфери
управління ДМС
1.1 розробка та затвердження Антикорупційної
програми ДМС
1

лютий
березень
2017 р.

ВПЗВК
заінтересовані
структурні
підрозділи
апарату
ДМС
територіальні
органи
ДМС
підприємства та

Наказом ДМС від 27.02.2017 № 53 затверджено
Антикорупційну програму Державної міграційної служби
України на 2017 рік, яку погоджено з:
- НАЗК (рішення НАЗК від 13.04.2017 № 159 «Про
погодження антикорупційної програми Державної
міграційної служби України на 2017 рік»);
МВС
України
(лист
МВС
від
28.02.2017
№ 2803/01/18-2017)
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1.2 створення комісії з координації та
моніторингу виконання Антикорупційної
програми ДМС

березень
2017 р.

1.3 засідання комісії з
координації та
моніторингу Антикорупційної програми
ДМС з метою:
- організації роботи комісії;
- щоквартального аналізу виконання
Антикорупційної програми ДМС
1.4 надання державним підприємствам, що
належать до сфери управління ДМС,
методичної допомоги в розробленні такої
програми

щокварталу
протягом
2017 р.

1.5 погодження проектів антикорупційних
програм
державних підприємств, що
належать до сфери управління ДМС
2
Забезпечення
ефективного
функціонування підрозділів (осіб) з питань
запобігання та виявлення корупції апарату
ДМС, її територіальних органів та
підприємств, що належать до сфери
управління ДМС
2.1 укомплектування
персоналом

до 25 березня
2017 р.

до
20 березня
2017 р.

квітень

установи,
які
належать
до
сфери
управління ДМС
Наказом ДМС від 08.02.2017 № 22 утворено Комісію з
ВПЗВК
оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання
заінтересовані
антикорупційної програми Державної міграційної служби
структурні
України, затверджено її склад та Положення про неї
підрозділи
апарату ДМС
У 2017 році проведено 5 засідань Комісії з оцінки
ВПЗВК
корупційних
ризиків
і
моніторингу
виконання
антикорупційної програми Державної міграційної служби
України

ВПЗВК

ДП «Документ»

ВПЗВК

Працівниками Відділу з питань запобігання та протидії
корупції ДМС України взято участь у частині надання
методичної допомоги в формуванні Антикорупційної
програми Державного підприємства «Документ» на 2017 рік,
яка наказом ДП від 30.03.2017 № 40 затверджена та введена
в дію.
Вказаним наказом також визначено уповноважену
особу з реалізації антикорупційної програми
Зміст проекту Антикорупційної програми Державного
підприємства «Документ» на 2017 рік погоджено з ДМС на
стадії затвердження Програми наказом ДП «Документ»

Станом на 02.10.2017 у ВПЗВК працює 3 особи. З
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новоутвореного Відділу запобігання та
метою заняття вакантних посад у підрозділі ДМС
2017 р.
УП
виявлення корупції ДМС
об’являвся конкурс на заміщення вакантних посад
2.2 здійснення процедур стосовно погодження
2017 р.
ВПЗВК
Призначення на посади уповноважених осіб з питань
щодо призначення на посади осіб з питань
запобігання та виявлення корупції територіальних органів
запобігання
та
виявлення
корупції
ДМС та підприємств, що належать до сфери управління
територіальних
органів
ДМС
та
ДМС, здійснюється за процедурою погодження останніх із
підприємств, що належать до сфери
керівником ВПЗВК
управління ДМС
2. Реалізація антикорупційної політики в кадровому сегменті, забезпечення доброчесності працівників, формування негативного ставлення до
корупції
1
Запровадження системного навчання
працівників ДМС, її територіальних
органів та підприємств, що належать до
сфери управління ДМС з питань,
пов’язаних із запобіганням корупції
1.1 організація та проведення навчання на
грудень
УП
У 2017 році:
базі Національної академії внутрішніх
2017 р.
ВПЗВК
На базі Національної академії внутрішніх справ:
справ навчання працівників ДМС, її
за професійною програмою підвищення кваліфікації з
територіальних органів та підприємств, що
питань запобігання корупції пройшли навчання 5
належать до сфери управління ДМС у
працівників
апарату
тому числі з питань етики поведінки та
та 16 працівників територіальних органів ДМС (Всього 21
запобігання проявів корупції
працівник) (з них уповноважені особи з питань запобігання
корупції – 1 працівник апарату та 6 працівників
територіальних органів ДМС);
за програмою тематичного короткострокового семінару
з питань запобігання корупції пройшли навчання 13
працівників апарату та 30 працівників територіальних
органів ДМС (Всього 43 працівника) (з них уповноважені
особи з питань запобігання корупції – 7 працівників
територіальних органів ДМС);
за програмою короткострокового навчання з основних
положень антикорупційного законодавства для керівного
складу Національної гвардії України, центральних органів
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1.2 організація та здійснення заходів щодо

грудень

ВПЗВК

виконавчої влади, діяльність яких координується та
спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра
внутрішніх справ пройшли навчання Перший заступник
Голови ДМС та 9 керівників структурних підрозділів
апарату ДМС (з них 1 уповноважений працівник апарату
ДМС з питань запобігання корупції);
за програмою короткострокового навчання з основних
положень антикорупційного законодавства для окремих
категорій працівників закладів, установ, організацій і
підприємств, що належить до сфери управління
підконтрольних Міністрові державних органів/формувань
пройшли навчання 7 відповідальних осіб (працівники ПТПІ,
ПТРБ та ДП «Документ»).
У Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів
Національної академії державного управління при
Президентові України за програмою тематичного
короткострокового семінару для державних службовців
категорій “А”, “Б” і “В” з питань запобігання і протидії
проявам корупції пройшли навчання 8 працівників апарату
ДМС.
У Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування
за професійною програмою підвищення кваліфікації з
питань запобігання корупції пройшов навчання 1 працівник
апарату ДМС.
На базі Інституту післядипломної освіти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за
програмою
короткострокового
семінару
з
питань
запобігання і протидії корупції пройшли навчання 5
працівників апарату ДМС
ВПЗВК відповідно до наказу МВС від 25.05.2012 № 452
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проведення профілактичної роботи
системі територіальних органів ДМС

в

Удосконалення системи кадрового
сегменту, мінімізація корупційних ризиків
при прийнятті кадрових рішень
2.1 забезпечення проведення щорічної оцінки
виконання
державними
службовцями
покладених на них обов’язків і завдань

«Про затвердження Положення про профілактику
правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової
діяльності працівниками Державної міграційної служби
України» у 2017 році організовано проведення 5 заходів
загальної профілактики правопорушень у системі
територіальних органів ДМС. Крім вказаного ВПЗВК
ініційовано проведення 6 заходів профілактики за
інформацією, вказаною скаржниками у своїх зверненнях до
ДМС України щодо протиправних дій працівників
територіальних органів/підрозділів ДМС

2017 р.

2

березень
2017 р.

УП
структурні
підрозділи
апарату ДМС
територіальні
органи ДМС

2.2 організація
перевірок
достовірності у встановлені УП
відомостей про застосування заборон, законодавВПЗВК
передбачених Законом України «Про ством строки
очищення влади» в ДМС, а також за
дорученням Голови ДМС організація
проведення таких перевірок
2.3 організація
в
межах
повноважень у встановлені УП
проведення
спеціальних
перевірок законодавстосовно осіб, які претендують на зайняття ством строки
посад,
які
передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального становища та посад з
підвищеним корупційним ризиком в
ДМС, а також за дорученням Голови ДМС

У ДМС результати службової діяльності державних
службовців відповідно до вимог статті 44 Закону України
«Про державну службу» щороку підлягають оцінюванню
для визначення якості виконання поставлених завдань, а
також з метою прийняття рішення щодо преміювання,
планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у
професійному навчанні
У ДМС відповідно до вимог Закону України «Про
очищення влади» забезпечено вжиття заходів (направлення
відповідних запитів, підготовка документів за результатами
отриманої на запити інформації), спрямованих на перевірку
достовірності відомостей про застосування відповідних
заборон та на встановлення осіб, на яких згідно з статтею 3
закону поширюються ці заборони
У ДМС відповідно до вимог ст.ст. 56-58 Закону
України «Про запобігання корупції» та у порядку,
визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку
проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища,
та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення
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організація проведення таких перевірок

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
забезпечено вжиття заходів, спрямованих на проведення
спеціальної перевірки визначеного вказаними вище
правовими актами кола осіб
3. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
1
Забезпечення
виконання
вимог
антикорупційного законодавства в частині
фінансового контролю
1.1 організація подання
З метою забезпечення якісного виконання вимог статті
працівниками –
1 квітня
ВПЗВК
45 Закону України "Про запобігання корупції" та положень
суб’єктами декларування декларацій про
2017 р.
рішення Національного агентства з питань запобігання
майно, доходи, витрати та зобов’язання
корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстрованого в Міністерстві
фінансового характеру за 2015 рік
юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609,
ДМС 10.03.2017 із посиланням на веб-сайт НАЗК
(https://nazk.gov.ua/) забезпечено ознайомлення працівників
апарату ДМС та територіальних органів (підрозділів) ДМС зі
змістом Роз’яснень щодо застосування окремих положень
Закону України «Про запобігання корупції» стосовно
заходів фінансового контролю, затверджених Рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції від
11.08.2016 № 3 (із змінами, внесеними рішенням
Національного агентства від 06.09.2016 року № 18, від
30.09.2016 року № 57 та від 03.11.2016 № 106).
Працівникам ДМС повідомлено про адміністративну та
кримінальну відповідальність за невиконання вимог Закону
України "Про запобігання корупції".
Про проведення вказаних вище заходів інформовано
Національне агентство з питань запобігання корупції та
Кабінет Міністрів України.
З метою створення сприятливих умов для своєчасного
заповнення працівниками апарату ДМС декларацій особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування за 2016 рік, усі суб’єкти декларування
забезпечено
централізовано
засобами
електронного
цифрового підпису
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1.2 перевірка фактів своєчасності подання
декларацій суб’єктами декларування ДМС

Забезпечення
виконання
вимог
антикорупційного законодавства в частині
запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів
2.1 підготовка доручення Голови ДМС щодо
надання ВПЗВК інформації про близьких
осіб, які працюють в системі ДМС,
зокрема: в апараті ДМС, територіальних
органах ДМС, установах та підприємствах,
що належать до сфери управління ДМС
2.2 опрацювання та узагальнення інформації
про близьких осіб, які працюють в системі
ДМС

до 15 квітня
2017 р.

ВПЗВК
територіальні
органи

Із застосуванням системи електронного декларування на
веб-сайті НАЗК у термін до 12.05.2017 (включно)
забезпечено
перевірку
стану
подання
суб’єктами
декларування органів ДМС своїх електронних декларацій.
За результатами перевірки стану подання декларацій
суб’єктами декларування ДМС до НАЗК у встановленому
порядку та за визначеною формою повідомлено про факт
неподання щорічної електронної декларації за 2016 рік:
1 особою в апараті ДМС України (припинила
виконання функцій держави);
49 особами в територіальних органах ДМС (із них 23
припинили виконання функцій держави)

ВПЗВК

З метою виявлення можливого конфлікту інтересів та
його усунення дорученням Голови ДМС від 31.10.2017
№ Д/163/1-17 забезпечено моніторинг відомостей про
близьких осіб працівників територіальних органів
(підрозділів) та апарату ДМС України, які працюють в
органах ДМС

ВПЗВК
структурні
підрозділи
апарату ДМС
територіальні
органи ДМС
установи
та
підприємства,
що належать до
сфери
управління ДМС
ВПЗВК

Отримана за дорученням ДМС від 31.10.2017
№ Д/163/1-17 інформація використовується працівниками
ВПЗВК під час відпрацювання питань наявності конфлікту
інтересів у працівників органів ДМС.
Крім того, на виконання доручення Міністра внутрішніх
справ України від 04.07.2017 № 9640/01/18-2017 «Про
забезпечення виконання заходів Антикорупційної програми
МВС на 2017 рік» ДМС збиралася та надавалася МВС
України інформація про працівників ДМС та їх близьких
осіб, які працюють у системі МВС

2

2.3 надання

методичної

допомоги

щодо

квітень
2017 р.

червень
вересень
грудень
2017 р.

червень

Працівниками ВПЗВК при вирішення питань про
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призначення на посади претендентів та під час виконання
вже призначеними працівниками апарату ДМС, установ та
підприємств, що належать до сфери управління ДМС, своїх
посадових обов’язків, на постійній основі проводилися
роз’яснення поняття конфлікту інтересів та доводилася
інформація про передбачені Законом заходи щодо усунення
потенціального та реального конфлікту інтересів
4. Запобігання корупції у сфері державних закупівель
1
Здійснення контролю за проведенням
державних закупівель з метою мінімізації
корупційних ризиків
1.1 перевірка
Відповідно до вимог пп. 3 п. 5 постанови Кабінету
документації
учасників
згідно з
комітет
з
Міністрів
України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі
процедури державних закупівель на
планом
конкурсних
предмет дотримання антикорупційного
державних
торгів
апарату питання утворення структурних підрозділів внутрішнього
законодавства, які проводяться в апараті
закупівель
ДМС, установи аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, їх територіальних
ДМС, установах та підприємствах, що
на 2017 р.
та підприємства,
органах та бюджетних установах, які належать до сфери
належать до сфери управління ДМС
що належать до
управління міністерств, інших центральних органів
сфери
виконавчої влади» (далі – Порядок № 1001), Стандартів
управління ДМС внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства
ВПЗВК
фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (далі – Стандарти
ВВА
внутрішнього аудиту), планує, організує та проводить
внутрішні аудити, документує їх результати, готує
аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також
проводить моніторинг врахування рекомендацій за
результатами аудиторських досліджень. При проведенні
внутрішніх аудитів на об’єктах аудиту (територіальних
органах ДМС, установах та підприємстві, що входять до
сфери управління ДМС) досліджується питання щодо
дотримання відповідним об’єктом аудиту законодавства з
питань публічних закупівель. Питання організації та
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (публічних
закупівель) об’єктом аудиту включається до Програми
аудиту по кожному окремому контрольному заходу
(внутрішньому аудиту), яка затверджується Головою ДМС,
роз’яснення поняття конфлікту інтересів та
вжиття заходів у разі необхідності щодо
його усунення для працівників апарату
ДМС, установ та підприємств, що
належать до сфери управління ДМС

вересень
грудень
2017 р.
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1.2 забезпечення оприлюднення договорів про
закупівлі, що проводяться в апараті ДМС,
установах та підприємствах, що належать
до сфери управління ДМС

згідно з
планом
державних
закупівель
на 2017 р.

та результати аудиторських досліджень відображаються у
відповідному офіційному аудиторському звіті з висновком
та рекомендаціями, у разі встановлення порушень або
недоліків з цього питання
На
офіційному
веб-сайті
ДМС
у
розділі
діяльність/державні закупівлі забезпечено наявність
посилань на сайт https://prozorro.gov.ua, який містить повну
інформацію про організацію та результати здійснення
державних закупівель Державною міграційною службою
України в розділі «Державна міграційна служба України на
порталі «ProZorro»

комітет
з
конкурсних
торгів
апарату
ДМС, установи
та підприємства,
що належать до
сфери
управління ДМС
1.3 здійснення
Здійснення організаційних заходів відповідно до вимог
організаційних
заходів
2017 р.
комітет
з
Закону
України «Про публічні закупівлі» покладено на
відповідно до вимог Закону України «Про
конкурсних
Тендерний
комітет апарату ДМС і Тендерні комітети
публічні
закупівлі» закупівель,
що
торгів
апарату
проводяться в апараті ДМС, установах та
ДМС, установи територіальних органів ДМС та установ, які відносяться до
сфери управління ДМС, до складу якого входить працівник
підприємствах, що належать до сфери
та підприємства,
уповноваженого підрозділу з питань запобігання та
управління ДМС
що належать до
виявлення корупції ДМС України
сфери
управління ДМС
5. Посилення та підтримка системи внутрішнього аудиту
1
Удосконалення системи внутрішнього
аудиту
1.1 організація та
Відповідно до вимог Порядку № 1001 у ДМС у 2012
проведення навчання
протягом
УП
році утворено Сектор внутрішнього аудиту, який з
відповідних працівників апарату ДМС,
2017 р.
ВВА
01.01.2017 року реорганізований у Відділ внутрішнього
установ та підприємств, що належать до
аудиту. Згідно зі Штатним розписом на 2017 рік апарату
сфери управління ДМС з питань
ДМС, уведеним в дію з 01.01.2017 року (наказ ДМС від
внутрішнього аудиту
08.02.2017 № 23) штатна чисельність ВВА становить 5 осіб,
фактична чисельність працівників ВВА на сьогодні
становить 4 особи (начальник та 3 головних спеціаліста).
Працівники з внутрішнього аудиту в територіальних
органах ДМС, установах та на ДП «Документ», що входять
до сфери управління ДМС, відсутні. На виконання п. 9

18

Плану заходів щодо реалізації Концепції здійснення
першочергових заходів з реформування Державної
міграційної служби на 2017 рік, затвердженого
розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017
№ 83-р, п. 9 Плану заходів ДМС з виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017
№ 83-р, затвердженого наказом ДМС від 06.03.2017 № 58,
Відділом внутрішнього аудиту, в рамках проведення
засідань Колегій ДМС або інших семінарів, тренінгів у
липні 2017 року та в ІІ півріччі 2017 року проведено
навчання з питань внутрішнього аудиту відповідних
працівників апарату ДМС та працівників установ та
підприємств, що належать до сфери управління ДМС
1.2 висвітлення на офіційному веб-сайті ДМС
протягом
ВВА
Інформація про діяльність ВВА та результати
діяльності внутрішнього аудиту ДМС за п’яти робочих Прес-служба
проведених внутрішніх аудитів у ДМС не висвітлюється на
результатами внутрішніх аудитів та
днів після
офіційному веб-сайті ДМС, у зв’язку з тим, що на сьогодні
контрольних
заходів
(за
рішенням
прийнятого
не визначено та не передбачено чинним законодавством з
керівництва ДМС)
рішення
питань внутрішнього аудиту розміщення такої інформації.
Рішень Головою ДМС про висвітлення на офіційному вебсайті ДМС результатів проведених внутрішніх аудитів на
сьогодні, не приймалось. У дотримання вимог п. 6 Порядку
утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та
проведення такого аудиту в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, їх територіальних
органах та бюджетних установах, які належать до сфери
управління міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (із
змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 08.02.2017 № 57), ВВА забезпечує
оприлюднення на офіційному веб-сайті ДМС піврічні плани
діяльності з внутрішнього аудиту
6. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють
про порушення вимог антикорупційного законодавства
1
Організація
системи
виявлення
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інформації про порушення працівниками
вимог Закону України «Про запобігання
корупції»
1.1 актуалізація на офіційному веб-сайті ДМС
інформації про канали зв’язку з ВПЗВК
для можливості повідомляти громадянами
про порушення вимог антикорупційного
законодавства з боку працівників системи
ДМС

1.2 забезпечити на офіційному веб-сайті ДМС
створення розділу щодо опитування
громадян з метою оцінки антикорупційної
діяльності ДМС

березень
2017 р.

Прес-служба
ВПЗВК

березень
2017 р.

Прес-служба
ВПЗВК

На офіційному веб-сайті ДМС створено окремий Розділ
«Протидія корупції», в якому міститься інформація про
нормативні документи, що регламентують протидію і
запобігання корупції, а також телефон та електронна адреса
уповноваженого підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції апарату ДМС України.
Дорученням
Голови
ДМС
від
04.04.2016
№ Д/62/1-16 начальникам ГУДМС, УДМС в областях та
місті Києві доручено довести до відома всіх працівників
ДМС інформацію про впровадження в апараті ДМС
електронної поштової скриньки dovira@dmsu.gov.ua, на яку
працівники матимуть змогу повідомляти про факти
незаконного оформлення паспортів громадянина України,
паспорта громадянина України для виїзду за кордон або
документування іноземців, інші порушення чинного
законодавства.
Дорученням Голови ДМС від 31.10.2017 № Д/162/1-17 з
метою організації ефективної системи виявлення можливих
неправомірних дій з боку працівників органів, установ,
організацій та підприємств ДМС України визначено
(актуалізовано) та забезпечено оприлюднення каналів
зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання
та виявлення корупції апарату ДМС України та Пам’ятки
відвідувачам органів ДМС з питань отримання
адміністративних послуг
На офіційному веб-сайті ДМС створено розділ
«Протидія корупції» у якому кожна особа має можливість у
більш зручний для себе спосіб повідомити про протиправну
діяльність/бездіяльність працівників органів ДМС на всій
території України.
Також,
на
офіційному
веб-сайті
ДМС
(https://dmsu.gov.ua/services/votes.html) у розділі «Сервіси»
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розміщено анкету для громадського опитування суб’єктів
звернення
щодо якості адміністративних послуг, які
надаються ДМС
7. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДМС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів
1
Проведення внутрішніх і зовнішніх
інформаційних
кампаній
стосовно
реалізації ДМС антикорупційної політики
у сфері, що належить до компетенції ДМС
1.1 забезпечення
На офіційному веб-сайті ДМС (попереднього зразка)
розміщення
актуальної
Протягом
Прес-служба
регулярно розміщувалася актуальна інформація щодо
інформації щодо здійснення ДМС заходів з
двох днів
ВПЗВК
здійснення ДМС заходів з реалізації державної
реалізації
державної
антикорупційної
після події
Структурні
антикорупційної політики у розділі «Запобігання та протидія
політики на офіційному веб-сайті ДМС у
(заходу)
підрозділи
корупції». До такої інформації належить: Антикорупційні
розділі «Запобігання та протидія корупції»
апарату
ДМС,
програми ДМС на відповідний рік, звіти про виконання
територіальні
Антикорупційних програм, інша інформація
органи, установи
та підприємства,
що належать до
сфери
управління ДМС
1.2 моніторинг повідомлень в ЗМІ та Інтернет
Протягом
Прес-служба
Прес-службою
ДМС
здійснюється
постійний
про факти корупційних або пов’язаних з
2017 р.
ВПЗВК
моніторинг інформаційного наповнення медіа-простору в
корупцією
правопорушень
з
боку
Структурні
частині, що стосується діяльності органів ДМС. Особлива
працівників ДМС, організація перевірок
підрозділи
увага приділяється інформації про резонансні подій,
таких фактів та оприлюднення інформації
апарату
ДМС, негативні явища та наслідки, які мають місце за
про вжиті заходи або спростування
територіальні
результатами роботи міграційних органів на всій території
інформації
органи, установи України. За результатами моніторингу формується збірка
та підприємства, інформаційних матеріалів, які доводяться до відома
що належать до керівництва та інших працівників ДМС. Працівниками
сфери
ВПЗВК на постійній основі вказані вище матеріали
управління ДМС вивчаються на предмет наявності в них інформації про
корупційні порушення або порушення, пов’язані з
корупцією, з метою ужиття невідкладних заходів реагування
відповідно до компетенції ДМС
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1

1

Додаток 3 до Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2017 рік «Заходи щодо усунення виявлених
корупційних ризиків у діяльності ДМС»
1. Управління матеріальними ресурсами
Проведення
періодичної щокварталу УРГЗКБ,
У ДМС проводяться внутрішні аудити на об'єктах за
інвентаризації використання матеріальних
протягом
ВВА,
напрямами фінансовий аудит, аудит відповідності, аудит
ресурсів та забезпечення дієвого контролю
2017 р.
УФЗБС
ефективності, які визначені Стандартами внутрішнього
облікових документів у частині об’ємів
аудиту, та досліджує такі питання, які включаються до
використаних та залишків матеріальних
відповідної Програми внутрішнього аудиту за кожним
ресурсів ДМС
окремим контрольним заходом: - стан збереження
державного майна; придбання, використання та списання
оборотних та необоротних активів, в тому числі проведення
вибіркової інвентаризації активів об’єкту внутрішнього
аудиту; - складання та затвердження кошторису, внесення
до нього змін; загальний стан виконання кошторису об’єкту
внутрішнього аудиту; - утворення та використання власних
надходжень об’єкту внутрішнього аудиту; надання
адміністративних послуг об’єктом внутрішнього аудиту; взяття та облік зобов’язань, у тому числі фінансових; стан
розрахункової дисципліни та виконання господарських
угод; - організація бухгалтерського обліку об’єкту
внутрішнього аудиту, тощо
2. Надання адміністративних послуг
Проведення
аналізу нормативноПротягом
Самостійні
Із набранням чинності Закону України № 888-VIII «Про
правових актів та розпорядчих документів
2017 р.
структурні
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
МВС та ДМС, що врегульовують правові
підрозділи
розширення повноважень органів місцевого самоврядування
відносини в процесі надання працівниками
апарату ДМС за та оптимізації надання адміністративних послуг» (набрав
ДМС адмінпослуг, на предмет можливості
напрямками
чинності 29.12.2015), повноваження у сфері реєстрації/
зменшення термінів надання цих послуг
роботи
зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних
осіб делеговано органам місцевого самоврядування
(виконавчому органу сільської, селищної або міської ради,
сільському голові (у випадку, коли відповідно до закону
виконавчий орган сільської ради не утворено) як органам
реєстрації, що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації
місця проживання/перебування фізичних осіб на території
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2

Запровадження періодичного дієвого
контролю за розміщенням повної та
актуальної інформації про порядок
отримання адмінпослуг на веб-сайті ДМС
та
інформаційних
стендах
у
територіальних органах/підрозділах ДМС

1

Запровадження дієвого контролю за
дотриманням вимог законодавства з
питань
проведення
закупівельних
процедур

1

Запровадження дієвого контролю за
цільовим
використанням
бюджетних
коштів

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку
поширюються повноваження відповідної сільської, селищної
або міської ради. У зв’язку з цим у ДМС забрали вказану
вище функцію, на підставі чого було внесено зміни до
відповідних технологічних та інформаційних карток.
Також відповідні зміни вносилися до термінів надання
адміпослуг із документування осіб паспортом громадянина
України для виїзду за кордон у частині термінів його
оформлення
Протягом
Прес-служба,
Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про
2017 р.
Самостійні
адміністративні послуги» ДМС на кожну адміністративну
структурні
послугу, яку надає територіальний орган/підрозділ ДМС,
підрозділи
затверджено інформаційна і технологічна картки на підставі
апарату ДМС за типової інформаційної картки. У разі, якщо вносяться зміни
напрямками
в законодавчих або підзаконних нормативних актах, що
роботи
врегульовують питання надання послуг, відповідні
технологічні та інформаційні картки коригуються.
Вказані вище документи оприлюднено на офіційному
веб-сайті ДМС та розміщено на інформаційних стендах
територіальних органів/підрозділів ДМС
3. Публічні закупівлі
Протягом
Тендерний
Питання мінімізації корупційних ризиків під час
2017 р.
комітет апарату здійснення ДМС державних закупівель контролюється
ДМС,
шляхом визначення відповідних ризиків та розробки
УРГЗКБ,
антиризикових заходів, які закріплено у додатку 3 до
ВВА,
Антикорупційної програми Державної міграційної служби
ВПЗВК
України на 2017 рік, затвердженої наказом ДМС від
27.02.2017 № 53. Державні закупівлі ДМС проводяться в
межах електронної системи публічних закупівель «ProZorro»
4. Управління фінансами
Протягом
ВВА,
Для Посилення ефективності управління фінансовими
2017 р.
УФЗБС
ресурсами ДМС з 01.01.2017 здійснено перехід на новий
План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
та кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для
відображення операцій.
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Відповідно до Положення про Відділ внутрішнього
аудиту ДМС, затвердженого наказом ДМС від 20.02.2017
№ 37 (далі – Положення), до основних завдань ВВА
віднесено, крім іншого, надання Голові ДМС, керівникам
територіальних органів ДМС, директорам установ,
підприємств, що належать до сфери управління ДМС,
об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо
функціонування системи внутрішнього контролю та її
удосконалення у ДМС, її територіальних органів, установ і
підприємств, що належать до сфери управління ДМС,
запобігання фактам незаконного, неефективного та не
результативного використання коштів, а також запобігання
виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності ДМС,
її територіальних органів, установ, підприємств, що
належать до її сфери управління
1

Запровадження
періодичного
вивчення
питання
щодо
наявності
конфлікту інтересів у членів Конкурсної
комісії по відношенню до кандидатів на
посади апарату ДМС

2

Запровадження дієвого контролю за
проведенням моніторингу дотримання
посадовими особами термінів проведення
спеціальної перевірки

5. Управління персоналом
Протягом
ВПЗВК,
З метою недопущення наявності конфлікту інтересів у
2017 р.
Конкурсна
членів Конкурсної комісії по відношенню до кандидатів на
комісія ДМС
посади апарату ДМС та керівників територіальних
органів/підрозділів ДМС, суб’єктом призначення яких є
Голова ДМС, з членами з членами Конкурсної комісії
працівниками проводяться постійні профілактичні заходи та
опитування. З метою перевірки достовірності повідомленої
членами Конкурсної комісії інформації періодично
досліджується інформації, зазначена членами Конкурсної
комісії
у
своїх
електронних
деклараціях
осіб,
уповноважених на виконання функцій держави та місцевого
самоврядування, з метою співставлення кола їх близьких
осіб із анкетними даними (у т.ч. і даними декларацій
претендентів на заняття вакантних посад) кандидатів на
посади
Протягом
УП
Спеціальні перевірки в ДМС проводяться відповідно до
2017 р.
вимог ст.ст. 56-58 Закону України «Про запобігання
корупції» та у порядку, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про
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затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які
передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним
корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України».
З метою запровадження дієвого контролю за
дотриманням вимог законодавства ДМС налагоджено тісну
співпрацю з вказаного вище питання з Національним
агентством України з питань державної служби. В процесі
співпраці спільно в оперативному порядку вирішуються всі
спірні питання щодо застосування норм законодавства та
надається/отримується консультаційна (роз’яснювальна)
допомога з боку Нацдержслужби
1

Запровадження
періодичного
вивчення
питання
щодо
наявності
конфлікту інтересів у членів групи з
аудиту

2

Запровадження
періодичного
вивчення
питання
щодо
наявності
особистого інтересу у працівників, які
здійснюють аудит

1

Встановлення в проектах нормативно
– правових чітких правових норм що
унеможливлюють
застосування
дискреційних
повноважень
ДМС;
Обов’язкове дотримання вимог Регламенту
Кабінету
Міністрів
України,

Протягом
2017 р.

6. Внутрішній аудит
ВПЗВК,
УП,
ВВА

На даний час здійснює перегляд Тимчасового порядку
проведення внутрішнього аудиту в системі ДМС,
затверджений наказом ДМС від 13.03.2014 № 45, та
внесення до нього змін, в тому числі розробка та
запровадження перед проведенням внутрішнього аудиту на
об’єктах аудиту листа попереднього дослідження питання
щодо наявності конфлікту інтересів та особистого інтересу
у членів відповідної аудиторської групи
Протягом ВПЗВК,
Підпунктом 4.4.5 п. 4.4 розділу IV «Керівництва
2017 р.
ВВА
підрозділом» Положення визначено, що начальник ВВА
повинен запобігати виникненню конфлікту інтересів у
діяльності підлеглих працівників, а у разі виникнення –
сприяти його оперативному розв'язанню
7. Підготовка нормативно-правових актів
Протягом
Самостійні
Під час розробки проектів нормативно – правових
2017 р.
структурні
актів, що врегульовують правові відносини в межах
підрозділи
компетенції
ДМС, юридичним підрозділом ДМС
апарату ДМС за проводиться антидискримінаційна експертиза таких
напрямками
проектів.
роботи
Уведено за правило погодження з ВПЗВК усіх проектів
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1

2

затвердженого
постановою
Кабінету
наказів ДМС з основної роботи з метою визначення в них
Міністрів України від 18.07.2007 № 950 та
положень, які створюють умови для вигнання корупційних
наказу Міністерства юстиції України від
або пов’язаних із корупцією правопорушень працівниками
18.03.2015 № 383/5, зареєстрованого в
ДМС, на яких спрямована дія цього проекту акта
Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за
№ 303/26748 «Деякі питання проведення
антикорупційної експертизи» під час
розробки проектів нормативно – правових
актів
8. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції
Запровадження
періодичного
Протягом
УП,
З метою недопущення появи умов та причин, які
вивчення
питання
щодо
наявності
2017 р.
ВПЗВК
сприятимуть існуванню конфлікту інтересів у працівників,
особистого інтересу у працівників, які
які здійснюють заходи з запобігання та виявлення корупції
здійснюють заходи з запобігання та
в апараті ДМС, територіальних органах, закладах, установах
виявлення корупції в апараті ДМС,
і на підприємствах, що належать до сфери управління ДМС,
територіальних
органах,
закладах,
з такими працівниками проводяться профілактичні
установах і на підприємствах, що належать
співбесіди, досліджуються попередні місця їх роботи, коло
до сфери управління ДМС
близьких та інших осіб, приватні інтереси яких могли б
мати вплив на дії уповноважених працівників з питань
запобігання та виявлення корупції
Запровадження дієвого контролю за
Протягом
ВПЗВК
З метою забезпечення виконання вимог Закону України
дотриманням вимог законодавства в
2017 р.
«Про запобігання корупції» в апараті ДМС наказом від
частині забезпечення обліку подарунків,
05.09.2017 № 227 утворено Комісію з оцінки вартості,
отриманих під час участі у заходах,
можливості використання, місця, умов та терміну
пов’язаних із виконанням посадових
зберігання дарунка, одержаного працівниками ДМС та її
обов’язків
територіальними органами як подарунок ДМС та
затверджено склад і положення про Комісію

