
 

 

 

 

  Додаток 1  

до Антикорупційної програми ДМС  

 

І. 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  

 

 

№ 

з/

п 

Найменування 

завдання/заходу  

(із зазначенням номеру 

завдання та номеру 

заходу) Державної 

програми 

Строк 

виконання  

Найменування 

заходу  

Строк 

виконання  

Відповідальний за 

виконання   

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела 

фінансуван

ня  

  

І. Формування та реалізація державної антикорупційної політики  

 

1. 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) 

листопад  

2015 р. 

укладання 

договорів про 

забезпечення 

доступу Агентства 

до інформаційних 

баз даних ДМС  

протягом 

місяця після 

надходжен-

ня звернень 

Агентства  

ДІТ 

УЮЗ 

 

 

 

укладені 

договори 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

2. Забезпечення прямого до 1 січня  забезпечення у строки, ДІТ забезпечено в межах 
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№ 

з/

п 

Найменування заходу 

(із зазначенням номеру 

пункту/номеру 

завдання та номеру 

заходу) 

Постанови/Програми 

Строк 

виконання 

Зміст заходу  Строк 

виконання  

Відповідальний за 

виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела 

фінансуван

ня  

 

доступу Агентства до 

інформаційних баз даних 

державних органів, 

органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів 

місцевого 

самоврядування  

(завдання 1, захід 1н) 

2016 р. доступу Агентства 

до інформаційних 

баз даних  ДМС  

визначені 

договорами 

про 

забезпечення 

доступу  

УЮЗ 

 

доступ до баз 

даних 

коштів 

державного 

бюджету 

3. Проведення аналізу 

роботи уповноважених 

підрозділів з питань 

запобігання та виявлення 

корупції (уповноважених 

осіб) 

 (завдання 1, захід 2б) 

вересень  

2017 р. 

проведення аналізу 

роботи Сектору 

запобігання та 

виявлення корупції  

 

 

вересень  

2017 р. 

ВПЗВК 

територіальні органи  

підготовлено 

звіт про роботу  

в межах 

коштів 

державного 

бюджету   

4. Забезпечення проведення 

тренінгів для працівників 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених осіб) не 

рідше ніж двічі на рік 

(завдання 1, захід 2б) 

відповідно до 

строків, 

визначених 

Агентством 

забезпечення участі 

працівників ДМС  

з питань 

запобігання та 

виявлення корупції  

у тренінгах, 

організованих 

Агентством  

відповідно 

до строків, 

визначених 

Агентством 

УП 

ВПЗВК 

заінтересовані 

структурні 

підрозділи апарату 

ДМС 

територіальні 

органи 

охоплено 

навчанням не 

менше 50% 

штатної 

чисельності 

уповноваженог

о підрозділу  

в межах 

коштів 

державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

фінансової 

допомоги 

 ІІ. Запобігання корупції  

5. Забезпечення на основі 2016-2017 роки Забезпечити 2017 рік ВПЗВК статистичні в межах 
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№ 

з/

п 

Найменування заходу 

(із зазначенням номеру 

пункту/номеру 

завдання та номеру 

заходу) 

Постанови/Програми 

Строк 

виконання 

Зміст заходу  Строк 

виконання  

Відповідальний за 

виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела 

фінансуван

ня  

 

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 

умовах конфлікту 

інтересів, або діями, 

вчиненими в таких 

умовах 

(завдання 8 захід 5) 

підготовку 

статистичних даних 

щодо виявлених 

фактів конфлікту 

інтересів, 

притягнення до 

відповідальності, 

відшкодування 

шкоди, заподіяної в 

умовах конфлікту 

інтересів 

територіальні 

органи 

дані щодо 

виявлених 

фактів 

конфлікту 

інтересів, 

притягнення до 

відповідальнос

ті, 

відшкодування 

шкоди, 

заподіяної в 

умовах 

конфлікту 

інтересів, 

підготовлено 

коштів 

державного 

бюджету 

6. Забезпечення можливості 

для внесення повідомлень 

про корупцію, зокрема 

через спеціальні 

телефонні лінії, офіційні 

веб-сайти, засоби 

електронного зв’язку 

(завдання 12, захід 3) 

січень 2016 р. забезпечення 

актуалізації на 

офіційному веб-

сайті ДМС 

інформації про 

канали зв’язку з 

уповноваженим 

підрозділом з 

2017 рік ВПЗВК 

Прес-служба 

територіальні 

органи 

актуальна 

інформація про 

казали прямого 

зв’язку з 

ВПЗВК 

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 
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№ 

з/

п 

Найменування заходу 

(із зазначенням номеру 

пункту/номеру 

завдання та номеру 

заходу) 

Постанови/Програми 

Строк 

виконання 

Зміст заходу  Строк 

виконання  

Відповідальний за 

виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела 

фінансуван

ня  

 

питань запобігання 

за допомогою яких 

громадяни зможуть 

оперативно 

повідомляти про 

порушення 

антикорупційного 

законодавства 

працівниками 

органів, установ та 

підприємств 

системи ДМС 

7. 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 

щороку до 1 

березня 

розроблення 

антикорупційної 

програми ДМС на 

2017 рік 

до 1 березня 

2017 р.  

ВПЗВК 

 

видано 

відомчий наказ  

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 
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№ 

з/

п 

Найменування заходу 

(із зазначенням номеру 

пункту/номеру 

завдання та номеру 

заходу) 

Постанови/Програми 

Строк 

виконання 

Зміст заходу  Строк 

виконання  

Відповідальний за 

виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела 

фінансуван

ня  

 

виконавчої влади 

(завдання 14, захід 1б) 

8. Забезпечення розвитку 

інтегрованих прозорих 

офісів-центрів надання 

адміністративних послуг 

(завдання 15, захід 2а) 

2015-2016 роки Забезпечити в 

межах компетенції 

розвиток офіс-

центрів з надання 

адміністративних 

послуг 

протягом 

2017 р. 

ДПГПР 

ДСІОБГ 

заінтересовані 

структурні 

підрозділи апарату 

ДМС 

забезпечення 

щодо розвитку 

офіс-центрів з 

надання 

адміністративн

их послуг 

здійснено  

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

9. 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) 

щороку до 1 

квітня 

Розробка та 

затвердження 

антикорупційної 

програми ДП 

«Документ» 

до 1 квітня 

2017 р.  

ДП «Документ» затверджено 

антикорупційн

у програму та 

визначено з її 

реалізації 

уповноважену 

особу  

в межах 

коштів 

державного 

бюджету 

10. Проведення аналізу березень  визначення ступеня 2017 р. ДПГПР аналітичні в межах 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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№ 

з/

п 

Найменування заходу 

(із зазначенням номеру 

пункту/номеру 

завдання та номеру 

заходу) 

Постанови/Програми 

Строк 

виконання 

Зміст заходу  Строк 

виконання  

Відповідальний за 

виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела 

фінансуван

ня  

 

доступності 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) 

2016 р. необхідності 

надання пропозицій 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

внесення змін до 

законодавства для 

забезпечення  

можливості (з 

урахуванням вимог 

законодавства про 

захист 

персональних 

даних) розкриття 

даних, які містяться 

в публічних 

реєстрах, що 

містять суспільно 

важливу 

інформацію, 

спрощення до їх 

доступу (у тому 

числі шляхом 

здешевлення)   

ДСІОБГ 

заінтересовані 

структурні 

підрозділи апарату 

ДМС  

матеріали щодо 

доцільності 

надання 

пропозицій 

Кабінету 

Міністрів 

України  

коштів 

державного 

бюджету 

11.   забезпечення 

створення 

грудень  

2017 р.  

ДПГР 

ДІТ 

створено 

національну 

в межах 

коштів 
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№ 

з/

п 

Найменування заходу 

(із зазначенням номеру 

пункту/номеру 

завдання та номеру 

заходу) 

Постанови/Програми 

Строк 

виконання 

Зміст заходу  Строк 

виконання  

Відповідальний за 

виконання  

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат)  

Джерела 

фінансуван

ня  

 

національної 

системи 

біометричної 

верифікації та 

ідентифікації 

громадян України, 

іноземців та осіб 

без громадянства   

 систему  державного 

бюджету та 

коштів 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

 

 

 


