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________________ Є. КАПІНУС
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ПЛАН
роботи відділу запобігання корупції
Управління запобігання корупції та внутрішнього аудиту
Міністерства фінансів України
на 2018 рік
№
з/п
1
1

2

3
4

5

Зміст заходу
2
Підготовка та подання Національному агентству з
питань запобігання корупції інформації про стан
виконання Державної програми щодо реалізації
засад державної Антикорупційної політики в
Україні (антикорупційна стратегія) за 2017 рік
Підготовка та подання Національному агентству з
питань запобігання корупції інформації про стан
виконання Державної програми щодо реалізації
засад державної Антикорупційної політики в
Україні (антикорупційна стратегія) у 2018 році
Розробка та забезпечення затвердження Міністром
Антикорупційної програми Міністерства фінансів
України
Підготовка звіту про стан виконання
Антикорупційної програми Міністерства фінансів
України за 2017 рік
Підготовка та подання Міністру та НАЗК
інформації про стан виконання Антикорупційної
програми у 2018 році

Підстава виконання заходу

Відповідальний за
виконання
4

Індикатор
виконання
5

Термін
виконання
6

Фадєєв А. М.

Інформаційний
звіт річний

15.02.2018

Стаття 18 Закону України
«Про запобігання корупції»,
Постанова Кабінету Міністрів
України

Фадєєв А. М.

Інформаційний
звіт
(щоквартально
накопичувальний)

15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018

Стаття 19 Закону України
«Про запобігання корупції»

Костюченко О. Д.

Антикорупційна
програма

28.02.2018

Антикорупційна програма
Міністерства фінансів України на
2017 рік, лист НАЗК
від 26.09.2017 № 30-20/34084/17
Антикорупційна програма
Міністерства фінансів України, лист
НАЗК від 26.09.2017 № 30-20/34084/17

Палюх О. М.

Звіт річний

15.01.2018

Проценко І.Ю.

Звіти
щоквартальні

15.04.2018
15.07.2018
15.10.2018

3
Організаційні заходи
Стаття 18 Закону України
«Про запобігання корупції»,
Постанова Кабінету Міністрів
України від 29.04.2015 № 265

2
6

Організація розробки та затвердження
антикорупційних програм на державних
підприємствах, у господарських товариствах (у
яких державна частка перевищує 50 відсотків), що
відносяться до сфери управління Міністерства

Стаття 62 Закону України
«Про запобігання корупції»

Костюченко О. Д.

Антикорупційні
програми
підприємств

01.04.2018

7

Надання допомоги в заповненні декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування

Постанова Кабінету Міністрів
України від 04.09.2013 № 706

Усі працівники
відділу

Кількість наданих
консультацій

Протягом року

8

Надання роз’яснень, а також методичної та
Постанова Кабінету Міністрів
Усі працівники
Кількість наданих
консультаційної допомоги працівникам
України від 04.09.2013 № 706
відділу
роз’яснень,
структурних підрозділів Міністерства,
консультацій
підприємств, установ, організацій, що належать до
сфери управління Міністерства, щодо застосування
антикорупційного законодавства
Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо
Постанова Кабінету Міністрів
Усі працівники
Кількість
причетності працівників Міністерства,
України від 04.09.2013 № 706
відділу
розглянутих
підприємства, установи та організації, що належать
повідомлень
до сфери управління Міністерства, до вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень
Експертиза проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів
Підготовка експертних висновків до проектів
Стаття 27 Бюджетного кодексу
Усі працівники
Кількість
нормативно-правових актів з питань запобігання і
України, наказ Міністерства фінансів
відділу
експертних
протидії корупції для Комітету Верховної Ради
України від 21.07.2017 № 659
висновків
України з питань бюджету

9

10

Постійно

У разі
надходження

По мірі
надходження

11

Опрацьовування проектів нормативно-правових
актів з питань запобігання і протидії корупції, що
надходять на погодження до Міністерства фінансів
України від інших ЦОВВ

Постанова Кабінету Міністрів
України від 18.07.2007 № 950,
наказ Міністерства фінансів України
від 21.07.2017 № 659

Усі працівники
відділу

Кількість НПА

По мірі
надходження

12

Опрацьовування проектів нормативно-правових та
організаційно-розпорядчих документів, що
видаються Міністерством, з метою виявлення
причин, що призводять чи можуть призвести до
вчинення корупційних правопорушень

Постанова Кабінету Міністрів
України 30.11.2011 № 1242,
наказ Міністерства фінансів України
від 14.06.2012 № 720

Усі працівники
відділу

Кількість
НПА та ОРД

Протягом року

3
13

Перевірка факту подання працівниками
Міністерства (та особами, які працювали у звітному
році та звільнилися) щорічної декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за 2017 рік

14

Перевірка фактів подання працівниками
Міністерства декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування за період, не охоплений раніше
поданими деклараціями (перед звільненням)

15

Надсилання письмових повідомлень
Національному агентству з питань запобігання
корупції про встановлені випадки неподання чи
несвоєчасного подання декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування
Надання письмових повідомлень Міністру та
Національному агентству з питань запобігання
корупції про порушення вимог антикорупційного
законодавства

16

17

Участь за дорученням керівництва у проведенні
службових розслідувань (перевірок) в Міністерстві з
метою виявлення причин та умов, що призвели до
вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення
чи
невиконання
вимог
антикорупційного законодавства

18

Участь за дорученням керівництва у проведенні
внутрішнього аудиту Міністерства, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, в частині дотримання
вимог антикорупційного законодавства

Контрольні заходи
Стаття 49 Закону України «Про
запобігання корупції», рішення
НАЗК від 06.09.2016 № 19

Усі працівники
відділу

Кількість
декларацій

13.04.2018

Стаття 49 Закону України «Про
запобігання корупції», рішення
НАЗК від 06.09.2016 № 19

Усі працівники
відділу

Кількість
декларацій

У встановлені
терміни залежно
від типу
декларації

Стаття 49 Закону України «Про
запобігання корупції», рішення
НАЗК від 06.09.2016 № 19

Жуковська І. В.

Кількість
повідомлень

Упродовж трьох
робочих днів

Стаття 53 Закону України «Про
запобігання корупції», постанова
Кабінету Міністрів України від
04.09.2013 № 706

Костюченко О.Д.

Кількість
повідомлень

У разі виявлення

Стаття 65 Закону України «Про
запобігання корупції»,
постанова Кабінету Міністрів
України від 04.09.2013 № 706

Визначається
окремим наказом

Кількість
службових
розслідувань

У разі
надходження
доручення

Постанова Кабінету Міністрів
України від 04.09.2013 № 706

Визначається
окремим наказом

Кількість
перевірок

У строки,
визначені
планом
проведення
внутрішнього
аудиту

4
Навчальні заходи
Закон України «Про запобігання
корупції»

Усі працівники
відділу

Кількість
навчальних
заходів

Протягом року

Підвищення професійної кваліфікації співробітників
відділу запобігання корупції

Закон України «Про державну
службу»

Усі працівники
відділу

Кількість навчань

Протягом року

21

Організація та проведення навчань з питань
запобігання корупційним проявам в Міністерстві

Усі працівники
відділу

Кількість навчань

Протягом року

22

Проведення ввідного інструктажу з працівниками,
призначеними на посади в Міністерстві, та
працівниками, які звільняються з Міністерства

Постанова Кабінету Міністрів
України від 04.09.2013 № 706,
Антикорупційна програма
Міністерства фінансів України
Постанова Кабінету Міністрів
України від 04.09.2013 № 706,
Антикорупційна програма
Міністерства фінансів України

Фадєєв А. М.
Проценко І. Ю.

Кількість
проведених
інструктажів

Протягом 5
робочих днів
після
призначення та
перед
звільненням

Палюх О. М.
Жуковська І. В.

Методичні
рекомендації

І півріччя

Проценко І. Ю.

Порядок
затверджений

І півріччя

Фадєєв А. М.

Порядок
затверджений

І півріччя

19

Участь у навчаннях, семінарах, круглих столах та
інших навчальних заходах з питань основних
положень та вимог антикорупційного
законодавства

20

23
24
25

Розробка методичних рекомендацій щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у
Міністерстві фінансів України
Розробка Порядку поводження з майном що може
бути неправомірною вигодою у Міністерстві
фінансів
Розробка Порядку роботи з повідомлення про
вчинення корупційних правопорушень у
Міністерстві фінансів

Заступник начальника Управління запобігання
корупції та внутрішнього аудиту – начальник
відділу запобігання корупції

Нормотворчі заходи
Стаття 28 Закону України «Про
запобігання корупції», рішення
НАЗК від 14.07.2016 № 2
Стаття 24 Закону України «Про
запобігання корупції»
Стаття 53 Закону України «Про
запобігання корупції», рішення
НАЗК від 06.07.2017 № 286

О. Костюченко

