
 

 

ДСНС УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

  (НУЦЗ України)  
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

31.03.2017 м. Харків № 79   
 

Про затвердження 

Антикорупційної програми 

Національного університету 

цивільного захисту України 

на 2017 рік 

 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», 

Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265, 

на виконання наказу ДСНС від 23.01.2017 №42 «Про організацію підготовки 

антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій на 2017 рік та моніторингу її виконання» 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Антикорупційну програму Національного 

університету цивільного захисту України на 2017 рік (далі-Антикорупційна 

програма НУЦЗ України), що додається. 

2. Визначити відповідальним за координацію здійснення заходів, 

передбачених Антикорупційною програмою НУЦЗ України, першого 

проректора університету полковника служби цивільного захисту Коврегіна 

В.В. 

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ НУЦЗ України (з 

основної діяльності) від 28.03.2016 року №67 «Про затвердження 

Антикорупційної програми Національного університету цивільного захисту 

України». 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Ректор університету 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту В.П. Садковий 



“ПОГОДЖЕНО” 

 

Начальник відділу власної безпеки 

та протидії корупції ДСНС України 

Семикопний А. Д. 

“ЗАТВЕДЖУЮ” 

 

Ректор Національного університету 

цивільного захисту України 

генерал-лейтенант служби 

цивільного захисту 

В.П. Садковий 

« »   2017 року « »   2017 року 
 

Наказ НУЦЗУ України 

31.03.2017 р.№ 79 
 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 
Національного університету цивільного захисту України на 2017 рік 

Мета Програми 
Метою Антикорупційної програми Національного університету 

цивільного захисту України (далі - Антикорупційна програма НУЦЗ України) 

є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в 

підрозділах Національного університету цивільного захисту України (далі - 

НУЦЗ України) шляхом визначення засад загальної відомчої політики щодо 

запобігання та протидії корупції у діяльності НУЦЗ України, дотримання 

вимог Закону України “Про запобігання корупції” та безумовного виконання 

Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 – 2017 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№ 265. 

Загальна політика НУЦЗ України щодо запобігання та протидії корупції 

ґрунтується на принципах верховенства права, законності, відкритості, 

співробітництва, гласності, інших принципах організації й діяльності органів 

публічної влади. 

 

Проблема, шляхи та способи її розв'язання 

Згідно з проведеним аналізом стану протидії корупції в НУЦЗ України 

за 2015 та 2016 роки встановлено, що особи рядового та начальницького 

складу служби цивільного захисту, а також працівники університету (далі – 

працівники НУЦЗ України) до кримінальної та адміністративної 

відповідальності не притягувались, за вчинення службових порушень не 

звільнялись, правоохоронними органами протоколи про  вчинення 

посадовими особами університету корупційних діянь або інших 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, не складалися. 

Таким чином, заходи які запровадженні в університеті свідчить про 

позитивні результати в частині дотримання вимог антикорупційного 

законодавства України. 

Одним  із основних напрямів у сфері  запобігання  корупції  є 



виявлення  корупційних  ризиків  в  системі  ДСНС.  Слід  приділити  увагу 

ризикам, що можуть виникнути в діяльності підрозділів НУЦЗ України. 

Необхідно створити систему з виявлення, оцінки корупційних ризиків у 

діяльності НУЦЗ України, здійснити заходи з виявлення причин, що 

породжують такі ризики, та умови, що їм сприяють. 

Пріоритетними напрямками у діяльності НУЦЗ України, зокрема, є: 

створення дієвого механізму запобігання корупції в підрозділах 

університету; 

оцінка корупційних ризиків, виявлення причин, що їх породжують, та 

умов, що їм сприяють, а також визначення заходів щодо усунення виявлених 

корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання; 

впровадження антикорупційних заходів, забезпечення доброчесності 

працівників НУЦЗ України, формування їх негативного ставлення до 

корупції; 

фінансовий контроль, запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів; 

запобігання корупції у сфері державних закупівель; 

посилення ефективності управління фінансовими ресурсами. 

Заходи 
Заходи з виконання НУЦЗ України Державної програми з реалізації 

засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015 № 265, визначено у додатку1. 

 

Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу, установи, 

організації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють 

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків у діяльності НУЦЗ 

України, які можуть негативно вплинути на виконання покладених на нього 

функцій і завдань, полягає у визначенні вразливих до ризиків сфер діяльності 

та проведенні їх аналізу, а також виявлення чинників корупційних ризиків у 

нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності НУЦЗ 

України, за наявності яких виникає ймовірність вчинення посадовими 

особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень як з метою 

отримання особистої вигоди чи вигоди заінтересованими суб’єктами, так і у 

зв’язку з власною необізнаністю. 

Здійснення об’єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності 

НУЦЗ України є необхідним кроком у запобіганні порушенням 

антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість 

забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності 

НУЦЗ України та більш раціональне використання ресурсів, що 

спрямовуються на здійснення НУЦЗ України своєї діяльності. 

 

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

Для  забезпечення  проведення  серед  співробітників  НУЦЗ  України 



змогу: 

організаційної та роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і 

протидії корупції сектором з  питань запобігання та виявлення корупції  (далі 

– СПЗ та ВК) проводитиметься відповідна робота. 

Також СПЗ та ВК надається допомога особам начальницького складу 

та посадовим особам університету у здійсненні заходів, спрямованих на 

виконання норм, передбачених розділом VII «Фінансовий контроль» Закону 

України «Про запобігання корупції». 

Конкретні заходи з навчання та поширення інформації щодо питань 

антикорупційного спрямування визначено у додатку. 

 

Очікувані результати Виконання 

мети Антикорупційної програми НУЦЗ України дасть 

реалізувати антикорупційну політику НУЦЗ України; 

виявити корупційні ризики у діяльності НУЦЗ України та здійснити 

усі можливі заходи для їх усунення; 

запобігти вчиненню правопорушень працівниками та особами 

рядового і начальницького складу НУЦЗ України згідно з вимогами 

Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових 

актів у сфері антикорупційного законодавства. 

Виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою НУЦЗ 

України, сприятиме в подальшому підвищенню рівня довіри суспільства до 

діяльності ДСНС України. 

Моніторинг виконання та оцінка ефективності 

Визначення пріоритетів, координація та моніторинг виконання 

Антикорупційної програми НУЦЗ України, надання консультацій та порад з 

питань запобігання корупції здійснюється сектором з питань запобігання та 

виявлення корупції НУЦЗ України. 

Незалежний громадський контроль за виконанням реалізації 

Антикорупційної програми НУЦЗ України здійснюється згідно з вимогами 

Закону України "Про запобігання корупції". 

Антикорупційна програма НУЦЗ України підлягає перегляду в разі 

внесення змін до Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 – 

2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015р. № 265 та Антикорупційної програми ДСНС, затвердженої 

наказом ДСНС №126 від 27.02.2017 року. 

 

Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування Антикорупційної програми НУЦЗ України здійснюється 

за рахунок асигнувань державного бюджету, передбачених кошторисом на 

відповідний рік для НУЦЗ України. 

 

 

Начальник сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції 

підполковник служби цивільного захисту С.О. Скляров 



Додаток 1 до наказу НУЦЗ України 

31.03.2017 р. № 79 

 
Заходи щодо запобігання і протидії корупції у підрозділах НУЦЗ України 

Найменува 

ння 

завдання 

Зміст заходу Строк 

виконанн 

я 

Відповідальний 

за виконання 

Індикатор 

виконання 

(очікуваний 

результат) 

Джерела 

фінансування 

Корупційні ризики, визначення завдань та заходів, спрямованих на їх подолання 
1. Оцінка 

корупційних 

ризиків за 

напрямками 

діяльності 

структурних 

підрозділів 

НУЦЗ 

України 

1.1. Виявлення корупційних ризиків за 

напрямками структурних підрозділів 

НУЦЗ України. 

Протягом 

2017 р.(у 

разі 

виявлення) 

СПЗтаВК Вказівку 

підготовлено 

У межах коштів 

державного бюджету 

 1.2.Визначення причин, що 

породжують корупційні ризики, та 

умови, що їм сприяють 

Протягом 

2017 р.(у 

разі 

виявлення) 

СПЗтаВК Вказівку 

підготовлено 

У межах коштів 

державного бюджету 

2.Усунення 

корупційних 

ризиків 

2.1. Аналіз корупційних ризиків Протягом 

2017 р.(у 

разі 

виявлення) 

СПЗтаВК Аналіз підготовлено У межах коштів 

державного бюджету 

 2.2. На основі аналізу корупційних 

ризиків визначення заходів, 

спрямованих на усунення останніх, із 

зазначенням осіб, відповідальних за їх 

виконання, строки та необхідні 

ресурси 

Протягом 

2017 р.(у 

разі 

виявлення) 

СПЗтаВК Наказ підготовлено У межах коштів 

державного бюджету 



 

Провадження антикорупційних заходів, забезпечення доброчесності працівників підрозділів НУЦЗ України, формування 

негативного ставлення до корупції 

1.Зміцнення 

кадрової 

політики 

1.1. Здійснення заходів з недопущення 

корупційних ризиків та 

правопорушень під час роботи з 

персоналом (кадрами) 

Протягом 

2017 р. 

Відділ персоналу Зменшено кількість 

правопорушень під 

час роботи  з 

персоналом 

(кадрами) 

У межах коштів 

державного бюджету 

 1.2. Розгляд на робочих нарадах з 

працівниками питань дієвості заходів 

щодо попередження корупційних 

правопорушень під час роботи з 

персоналом (кадрами) 

Протягом 

2017 р. 

Відділ персоналу Наради, бесіди 

проведено 

У межах коштів 

державного бюджету 

 1.3. Забезпечення роботи утворених у 

НУЦЗ України постійно діючих 

комісій з питань кадрової роботи, 

дотримання регламентів роботи таких 

комісій 

Протягом 

2017 р. 

Відділ персоналу Засідання комісій 

проведено 

У межах коштів 

державного бюджету 

2. 
Провадження 

антикорупцій 

них заходів, 

подання 

звітності 

структурними 

підрозділами 

НУЦЗ 

України 

2.1. Планування роботи зі здійснення 

заходів щодо запобігання і протидії 

корупції, проведення планових 

перевірок 

Грудень 

2017 р. 

СПЗтаВК Річний  план  роботи 

та графіки 

проведення 

планових перевірок 

структурних та 

підпорядкованих 

підрозділів 

підготовлено 

У межах коштів 

державного бюджету 

 2.2. Здійснення привентивних 

заходів,  проведення масово- 

роз’яснювальної роботи 

Протягом 

2017 р. 

СПЗтаВК Рівень обізнаності 

особового складу 

університету з 

нормами 

антикорупційного 

У межах коштів 

державного бюджету 



 

    законодавства, 

формування 

принципів 

відповідальності за 

їх порушення 

підвищено 

 

 2.3. Прийняття протокольних рішень, 

направлених  на  покращення 

профілактичної   роботи   у  напрямку 

здійснення антикорупційних заходів. 

Розгляд стану роботи з протидії 

корупції  окремим питанням на 

ректораті НУЦЗ України. 

Протягом 

2017 р. 

СПЗтаВК Питання запобігання 

та протидії корупції 

у протокольних 

рішеннях нарад 

висвітлено 

У межах коштів 

державного бюджету 

 2.4. Проведення розширеної семінар- 

наради з начальницьким складом 

НУЦЗ України із залученням 

представників інших органів 

виконавчої влади, які здійснюють 

контроль у сфері запобігання і 

протидії корупції 

Раз на рік СПЗтаВК Семінар-нараду 

проведено 

У межах коштів 

державного бюджету 

 2.5. Проведення у системі службової 

підготовки заняття з питань 

антикорупційного законодавства та 

його практичного застосування 

Раз на 
квартал 

СПЗтаВК Проведено заняття у 

системі службової 

підготовки 

У межах коштів 

державного бюджету 

 2.6. Проведення  постійного 

моніторингу стану виконання вимог 

чинного  антикорупційного 

законодавства, причин і умов, що 

сприяють скоєнню злочинів та 

правопорушень  корупційного 

характеру 

Протягом 

2017 р. 

СПЗтаВК Звіти направлено до 

апарату ДСНС 

України 

У межах коштів 

державного бюджету 

3. Перевірка 

дотримання 

3.1. Проведення перевірок 

дотримання  вимог  антикорупційного 

Протягом 

2017 р. 

СПЗтаВК Довідки, доповідні 

записки 

У межах коштів 

державного бюджету 



 

вимог 

антикорупцій 

ного 

законодавства 

 законодавства   підготовлено  

  3.2.  Аналіз  звітів  підрозділів  НУЦЗ 

України 

Щоквартал 

у 

СПЗтаВК Зведені таблиці 

показників роботи 

уповноважених 

підрозділів 

підготовлено 

У межах коштів 

державного бюджету 

Фінансовий контроль та здійсненя заходів із попередження конфлікту інтересів 

1. Подання 

декларацій 

осіб, 

уповноважен 

их  на 

виконання 

функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядуван 

ня 

 1.1. Організація подання декларацій 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави 

Березень 

2017 р. 

СПЗтаВК 
Відділ персоналу 

Розпорядження 

підготовлено 

У межах коштів 

державного бюджету 

  1.2.   Надання   роз’яснень   з   приводу 

заповнення декларацій за 2016 рік 

Березень 

2017 р. 

СПЗтаВК 
Відділ персоналу 

Роз’яснення надано У межах коштів 

державного бюджету 

  1.3. Перевірка фактів своєчасності 

подання декларацій 

До 
15 квітня 

2017 р. 

СПЗтаВК 
Відділ персоналу 

Звіт про  надання 

декларацій  надано 

керівництву  ДСНС 

України. У  разі 

наявності 

правопорушень 

спеціально 

уповноважений 

суб’єкт у  сфері 

протидії  корупції 

У межах коштів 

державного бюджету 



 

    поінформовано  

2.Запобігання 

та 

врегулювання 

конфлікту 

інтересів 

2.1. Контроль за вживанням заходів 

працівниками щодо недопущення 

виникнення реального, потенційного 

конфлікту інтересів 

Протягом 

2017 р. 

СПЗтаВК 
Відділ персоналу 

Доповідну керівнику 

ДСНС підготовлено 

(за наявності 

порушення) 

У межах коштів 

державного бюджету 

 2.2. Подача підрозділами університету 

статистичних даних щодо виявлених 

фактів конфлікту інтересів, 

притягнення до відповідальності, 

відшкодування шкоди, заподіяної в 

умовах конфлікту інтересів (у разі 

виявлення конфлікту інтересів) 

Протягом 

2017 р. 

СПЗтаВК Щоквартальні звіти У межах коштів 

державного бюджету 

Запобігання корупції у сфері державних закупівель 

1.Підвищення 

прозорості у 

проведенні 

державних 

закупівель 

1.1. Проведення державних закупівель 

через систему електронних торгів 

Протягом 

2017 р 

Тендерний 

комітет 

Економія 

бюджетних коштів 

У межах коштів 

державного бюджету 

2. Залучення 

представникі 

в  засобів 

масової 

інформації  та 

громадських 

організацій 

до процедур 

закупівель 

2.2. Забезпечення доступу 

представників ЗМІ до інформації на 

всіх етапах проведення процедур 

закупівель 

Протягом 

2017 р. 

Тендерний 

комітет 

Прозорість у 

проведенні 

державних 

закупівель 

У межах коштів 

державного бюджету 

3.Підвищення 

кваліфікаційн 

ого рівня 

членів 

комітету  з 

3.1. Проходження відповідних 

навчань, участь у конференціях, 

семінарах тощо 

Протягом 

2017 р. 

Тендерний 

комітет 

Фахова 

підготовленість 

членів комітету 

конкурсних торгів 

У межах коштів 

державного бюджету 



 

конкурсних 

торгів 

     

Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами 

1.Удосконале 

ння 

механізму 

використання 

коштів 

державного 

бюджету. 

1.1. Проведення заходів щодо 

зменшення ризиків пов'язаних з 

несвоєчасним використанням 

бюджетних коштів, утворенням 

простроченої дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 

Протягом 

2017 р. 

Відділ економіки і 

фінансів 

Цільове 

використання коштів 

У межах коштів 

державного бюджету 

 1.2. Проведення заходів щодо 

зменшення ризиків, пов'язаних з 

завищенням потреби в бюджетних 

коштах, завищення ціни товарів (робіт, 

послуг), проведенням недосконалої 

переговорної процедур. 

Протягом 

2017 р. 

Відділ економіки і 

фінансів 

Цільове 

використання коштів 

У межах коштів 

державного бюджету 

2.Автоматизо 

ване 

запровадженн 

я 

централізован 

ого ведення 

обліку 

2.2. Доопрацювання програмного 

забезпечення “Парус” щодо 

імплементації до специфіки роботи 

системи ДСНС України 

Протягом 

2017 р. 

Відділ економіки і 

фінансів 

Якість ведення 

фінансово- 

господарської 

діяльності та 

забезпечення 

попереднього 

контролю 

У межах коштів 

державного бюджету 

Начальник сектора 

з питань запобігання та виявлення корупції 

підполковник служби цивільного захисту С.О. Скляров 
ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор – Голова тендерного комітету 

полковник служби цивільного захисту Коврегін В.В. 

Начальник відділу персоналу 

полковник служби цивільного захисту Неділько І.А. 

Начальник відділу економіки і фінансів (головний бухгалтер) 

підполковник служби цивільного захисту Чистякова Л.І. 



 


