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2.

3.

Узагальнення
практики
застосування
законодавства з
питань, що
належать до його
компетенції,
розроблення
пропозицій щодо
вдосконалення
законодавчих актів,
актів Президента
України, Кабінету
Міністрів України
та в установленому
порядку внесення їх
на розгляд Кабінету
Міністрів України

Положення про Мінветеранів;
Вивчення та аналіз
Мальцев І.В.
до 20.05.2021
Регламент Кабінету Міністрів України,
законодавства на
(із залученням
включно
предмет
наявності
представника
затверджений постановою Кабінету Міністрів
корупціогенних
громадськості за
України від 18.07.2007 № 950;
факторів, рішень
його згодою)
Правила підготовки проектів актів Кабінету
Мінветеранів, їх
Міністрів України, затверджені постановою
узагальнення та
Кабінету Міністрів України від 06.09.2005
виявлення проблемних
№ 870;
питань, які виникають
під час виконання
Указ Президента України від 21.05.1998 №
493/98 “Про державну реєстрацію нормативно- завдань із реалізації
вказаної функції та
правових актів міністерств та інших органів
можуть сприяти
виконавчої влади”;
вчиненню корупційного
Порядок подання нормативно-правових актів на
чи пов’язаного з
державну реєстрацію до Міністерства юстиції
корупцією
України та проведення їх державної реєстрації,
правопорушення
затверджений наказом Міністерства юстиції
України від 12.04.2005 № 34/5
Аналіз здійснених заходів щодо усунення
виявлених корупційних ризиків за попередні
періоди.
Розроблення
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Павловський А.Б. до 20.05.2021
проектів законів та
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
включно
інших нормативно- організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
правових актів з порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
питань, що
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
належать до
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
компетенції
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
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чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
4.

Погодження
Положення про Мінветеранів,
Павловський А.Б. до 20.05.2021
проектів законів,
Документи (нормативно-правові та
(із залученням
включно
інших проектів
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
представника
актів законодавства, порядок відносин (взаємодію), інші документи
громадськості за
які надходять на та інформація з цих питань. Результати аудитів,
його згодою)
погодження від
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
інших міністерств здійснених заходів щодо усунення виявлених
та центральних
корупційних ризиків за попередні періоди.
органів виконавчої Відомості із відкритих джерел (засоби масової
Вивчення та аналіз
влади, підготовка в інформації, матеріали, листування з фізичними
законодавства на
межах
та юридичними особами)
предмет наявності
повноважень,
корупціогенних
передбачених
факторів, рішень
законом, висновків і
Мінветеранів, їх
пропозицій до
узагальнення та
проектів законів,
виявлення проблемних
інших актів
питань, які виникають
законодавства, які
під час виконання
подаються
завдань із реалізації
Кабінетові
вказаної функції та
Міністрів України,
можуть сприяти
та проектів законів,
вчиненню корупційного
внесених на розгляд
чи пов’язаного з
Верховної Ради
корупцією
України іншими
правопорушення
суб’єктами права
законодавчої
ініціативи,
нормативноправових актів
Верховної Ради
Автономної
Республіки Крим
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5. Підготовка у межах
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Павловський А.Б. до 20.05.2021
повноважень,
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
включно
передбачених
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
законом, зауважень порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
і пропозицій до та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
прийнятих
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
Верховною Радою здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
України законів, що
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
надійшли на підпис Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
Президента України інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
6.
Надання у межах
Положення про Мінветеранів,
Кушнір М.В.
до 20.05.2021
повноважень,
Документи (нормативно-правові та
Вивчення та аналіз
(із залученням
включно
передбачених
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
законодавства на
представника
законом,
порядок відносин (взаємодію), інші документи
предмет наявності
громадськості за
методологічної та інформація з цих питань. Результати аудитів,
корупціогенних
його згодою)
підтримки під час перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
факторів, рішень
розроблення,
здійснених заходів щодо усунення виявлених
Мінветеранів, їх
моніторингу та
корупційних ризиків за попередні періоди.
узагальнення та
оцінювання
Відомості із відкритих джерел (засоби масової виявлення проблемних
ефективності
інформації, матеріали, листування з фізичними питань, які виникають
реалізації
та юридичними особами)
під час виконання
документів
завдань із реалізації
стратегічного
вказаної функції та
планування
можуть сприяти
(програм соціальновчиненню корупційного
економічного
чи пов’язаного з
розвитку, цільових
корупцією
програм тощо)
правопорушення
місцевими
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держадміністраціям
и, органами
місцевого
самоврядування з
питань, що
належать до
компетенції
Мінветеранів
7.
Здійснення як
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Мальцев І.В.
державним
Постанова КМУ від 31.01.2007 № 106;
законодавства на
(із залученням
замовником
Документи (нормативно-правові та
предмет наявності
представника
загального
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
корупціогенних
громадськості за
керівництва і
порядок відносин (взаємодію), інші документи
факторів, рішень
його згодою)
контролю за
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
розробленням
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
державних цільових здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
програм та
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
виконанням
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
визначених в них інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
заходів і завдань
та юридичними особами)
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
8. Прийняття участі у
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Шестакова М.Д.
проведенні аналізу
Наказ Мінветеранів від 30.12.2020 №251;
законодавства на
(із залученням
проектів державних
Документи (нормативно-правові та
предмет наявності
представника
цільових програм з організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
корупціогенних
громадськості за
метою визначення порядок відносин (взаємодію), інші документи
факторів, рішень
його згодою)
їх впливу на
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
забезпечення прав і перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
свобод ветеранів та здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
членів їх сімей
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
під час виконання
завдань із реалізації

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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Відомості із відкритих джерел (засоби масової
вказаної функції та
інформації, матеріали, листування з фізичними
можуть сприяти
та юридичними особами)
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
9. Прийняття участі у
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Мальцев І.В.
підготовці
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
узагальненого
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
висновку про
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
результати
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
виконання
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
державних цільових здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
програм у частині
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
проведення оцінки Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
наслідків їх
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
виконання щодо
та юридичними особами)
завдань із реалізації
забезпечення прав і
вказаної функції та
свобод ветеранів та
можуть сприяти
членів їх сімей
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
10.
Сприяння
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Грицунь Н.В.
збереженню
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
психічного здоров’я організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
ветеранів та членів порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
їх сімей
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
11. Сприяння реалізації
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Грицунь Н.В.
права ветеранів та
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
членів їх сімей на організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
отримання медичної порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
допомоги
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
12.
Сприяння
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Грицунь Н.В.
професійній
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
орієнтації ветеранів організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
та членів їх сімей порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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корупцією
правопорушення
13. Сприяння разом з
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Грицунь Н.В.
МОН та органами
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
місцевого
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
самоврядування порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
здобуттю
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
ветеранами та
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
членами їх сімей
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
дошкільної, повної
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
загальної середньої Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
освіти, професійної інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
(професійнота юридичними особами)
завдань із реалізації
технічної) освіти,
вказаної функції та
фахової передвищої
можуть сприяти
та вищої освіти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
14.
Сприяння
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Татаркін К.О.
популяризації та
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
забезпеченню
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
формування
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
позитивного образу та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
ветерана
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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Сприяння
Положення про Мінветеранів,
Порхун О.В.
здійсненню заходів
Документи (нормативно-правові та
(із залученням
щодо звільнення організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
Вивчення та аналіз
представника
військовополонених порядок відносин (взаємодію), інші документи
законодавства на
громадськості за
та заручників,
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
предмет наявності
його згодою)
пошуку зниклих перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
корупціогенних
безвісти у зв’язку із здійснених заходів щодо усунення виявлених
факторів, рішень
війнами та
корупційних ризиків за попередні періоди.
Мінветеранів, їх
локальними
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
узагальнення та
конфліктами,
інформації, матеріали, листування з фізичними виявлення проблемних
виконання
та юридичними особами)
питань, які виникають
обов’язків
під час виконання
військової служби,
завдань із реалізації
бере участь у
вказаної функції та
вирішенні питань
можуть сприяти
щодо соціальної та
вчиненню корупційного
професійної
чи пов’язаного з
адаптації колишніх
корупцією
військовополонених
правопорушення
, які повернулися на
Батьківщину
16.
Сприяння
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Татаркін К.О.
залученню
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
ветеранів до
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
національнопорядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
патріотичного
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
(зокрема військово- перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
патріотичного)
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
виховання дітей та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
молоді
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
15.

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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корупцією
правопорушення
17. Сприяння розвитку
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Грицунь Н.В.
фізичної культури і
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
спорту серед
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
ветеранів та членів порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
їх сімей, їх участі у та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
міжнародних та перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
інших заходах,
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
забезпечення
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
підготовки збірної Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
команди України з інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
числа ветеранів та її
та юридичними особами)
завдань із реалізації
участь в
вказаної функції та
міжнародних
можуть сприяти
спортивних
вчиненню корупційного
змаганнях,
чи пов’язаного з
розроблення
корупцією
програм спортивної
правопорушення
реабілітації і занять
спортом для
ветеранів та членів
їх сімей
18.
Координація з
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Мальцев І.В.
питань, віднесених
Наказ Мінветеранів від 28.12.2020 №247;
законодавства на
(із залученням
до компетенції,
Документи (нормативно-правові та
предмет наявності
представника
здійснення
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
корупціогенних
громадськості за
органами
порядок відносин (взаємодію), інші документи
факторів, рішень
його згодою)
виконавчої влади та та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
у випадках,
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
передбачених
здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
законом, органами
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
місцевого
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
самоврядування інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
заходів з питань
та юридичними особами)
вказаної функції та
забезпечення прав і
можуть сприяти

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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свобод ветеранів та
членів їх сімей

вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
19.
Координація з
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Мальцев І.В.
питань, віднесених
Наказ Мінветеранів від 28.12.2020 №247;
законодавства на
(із залученням
до компетенції,
Документи (нормативно-правові та
предмет наявності
представника
здійснення
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
корупціогенних
громадськості за
органами
порядок відносин (взаємодію), інші документи
факторів, рішень
його згодою)
виконавчої влади та та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
у випадках,
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
передбачених
здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
законом, органами
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
місцевого
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
самоврядування інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
заходів з питань
та юридичними особами)
вказаної функції та
соціального захисту
можуть сприяти
ветеранів та членів
вчиненню корупційного
їх сімей
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
20.
Координація з
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Татаркін К.О.
питань, віднесених
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
до компетенції,
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
здійснення
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
органами
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
виконавчої влади та перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
у випадках,
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
передбачених
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
законом, органами Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
місцевого
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
самоврядування
та юридичними особами)
завдань із реалізації
заходів з питань
вказаної функції та
вшанування пам’яті
можуть сприяти
ветеранів
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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корупцією
правопорушення
21.
Координація з
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Порхун О.В.
питань, віднесених
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
до компетенції,
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
здійснення
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
органами
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
виконавчої влади та перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
у випадках,
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
передбачених
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
законом, органами Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
місцевого
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
самоврядування
та юридичними особами)
завдань із реалізації
заходів з питань
вказаної функції та
розвитку взаємодії
можуть сприяти
та співпраці з
вчиненню корупційного
інститутами
чи пов’язаного з
громадянського
корупцією
суспільства
правопорушення
22.
Розробка за
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Грицунь Н.В.
погодженням з
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
МОЗ, організація і організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
здійснення в
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
закладах охорони та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
здоров’я
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
Мінветеранів
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
комплексу
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
профілактичних,
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
лікувальних та
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
реабілітаційних
та юридичними особами)
завдань із реалізації
заходів,
вказаної функції та
спрямованих на
можуть сприяти
охорону і зміцнення
вчиненню корупційного
здоров’я ветеранів
чи пов’язаного з
та членів їх сімей
корупцією
правопорушення

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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23.

За погодженням з
МОЗ формування
переліку медичних
послуг для
ветеранів та членів
їх сімей, не
включених до
програми
державних гарантій
медичного
обслуговування
населення, оплату
надання яких
гарантує держава

24.

Проведення
моніторингу стану
дотримання прав і
свобод ветеранів та
членів їх сімей

25.

Проведення
моніторингу стану

Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Грицунь Н.В.
Наказ Мінветеранів від 16.12.2020 №233
законодавства на
(із залученням
Документи (нормативно-правові та
предмет наявності
представника
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
корупціогенних
громадськості за
порядок відносин (взаємодію), інші документи
факторів, рішень
його згодою)
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
та юридичними особами)
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Порхун О.В.
Наказ Мінветеранів від 28.12.2020 №247;
законодавства на
(із залученням
Документи (нормативно-правові та
предмет наявності
представника
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
корупціогенних
громадськості за
порядок відносин (взаємодію), інші документи
факторів, рішень
його згодою)
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
та юридичними особами)
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Горбатюк А.В.
законодавства на

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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дотримання вимог Накази Мінветеранів від 24.12.2020 №237, від
предмет наявності
(із залученням
законодавства щодо
30.12.2020 №252;
корупціогенних
представника
соціального захисту
Документи (нормативно-правові та
факторів, рішень
громадськості за
ветеранів та членів організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
Мінветеранів, їх
його згодою)
їх сімей, зокрема порядок відносин (взаємодію), інші документи
узагальнення та
забезпечення
та інформація з цих питань. Результати аудитів, виявлення проблемних
житлом ветеранів та перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз питань, які виникають
членів їх сімей,
здійснених заходів щодо усунення виявлених
під час виконання
психологічної
корупційних ризиків за попередні періоди.
завдань із реалізації
реабілітації та
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
вказаної функції та
соціальної адаптації інформації, матеріали, листування з фізичними
можуть сприяти
ветеранів та членів
та юридичними особами)
вчиненню корупційного
їх сімей, зайнятості
чи пов’язаного з
та дозвілля
корупцією
ветеранів,
правопорушення
відновлення та
вдосконалення їх
професійних
навичок і умінь
шляхом
професійного
навчання,
підвищення
конкурентоспромож
ності на ринку
праці, надання
ветеранам
медичних послуг та
забезпечення їх
технічними та
іншими засобами
реабілітації
26.
Організація та
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Мартинюк Д.С.
координація роботи Накази Мінветеранів від 01.06.2020 №114, від
законодавства на
(із залученням
з питань надання,
26.02.2021 №43;
предмет наявності
представника
позбавлення
корупціогенних

до 20.05.2021
включно
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статусу учасника
Документи (нормативно-правові та
факторів, рішень
громадськості за
бойових дій та
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
Мінветеранів, їх
його згодою)
призначення
порядок відносин (взаємодію), інші документи
узагальнення та
одноразової
та інформація з цих питань. Результати аудитів, виявлення проблемних
грошової допомоги перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз питань, які виникають
в разі загибелі
здійснених заходів щодо усунення виявлених
під час виконання
(смерті) або
корупційних ризиків за попередні періоди.
завдань із реалізації
інвалідності
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
вказаної функції та
волонтера і деяких інформації, матеріали, листування з фізичними
можуть сприяти
інших категорій
та юридичними особами)
вчиненню корупційного
осіб відповідно до
чи пов’язаного з
Закону України
корупцією
“Про статус
правопорушення
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального
захисту”
27.
Організація та
Положення про Мінветеранів,
Мартинюк Д.С.
координація роботи
Наказ Мінветеранів від 16.06.2020 №125;
Вивчення та аналіз
(із залученням
з питань
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
представника
встановлення факту організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
громадськості за
отримання особами порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
його згодою)
поранень чи інших та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
ушкоджень
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здоров’я,
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
отриманих від
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
вибухових речовин, Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
боєприпасів і
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
військового
та юридичними особами)
завдань із реалізації
озброєння на
вказаної функції та
території
можуть сприяти
проведення
вчиненню корупційного
антитерористичної
чи пов’язаного з
операції, здійснення
корупцією
заходів із
правопорушення
забезпечення

до 20.05.2021
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національної
безпеки і оборони,
відсічі і
стримування
збройної агресії
Російської
Федерації у
Донецькій та
Луганській
областях
28. Розгляд матеріалів
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
про підтвердження
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
участі осіб у
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
підпільнопорядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
партизанській
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
визвольній боротьбі перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
в Україні у XX
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
столітті
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
29.
Співпраця з
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
громадськими
Наказ Мінветеранів від 16.12.2020 №236;
законодавства на
об’єднаннями щодо
Документи (нормативно-правові та
предмет наявності
визначення та
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
корупціогенних
реалізації
порядок відносин (взаємодію), інші документи
факторів, рішень
пріоритетних
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
напрямів державної перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
політики з питань, здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
що належать до
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають

Мартинюк Д.С.
(із залученням
представника
громадськості за
його згодою)

до 20.05.2021
включно
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його згодою)
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компетенції
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
Мінветеранів,
інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
наданя громадським
та юридичними особами)
вказаної функції та
об’єднанням
можуть сприяти
ветеранів у
вчиненню корупційного
встановленому
чи пов’язаного з
законодавством
корупцією
порядку фінансової
правопорушення
підтримки на
конкурсній основі
для реалізації
програм (проектів,
заходів),
проведення
моніторингу та
аналізу
ефективності
програм (проектів,
заходів),
реалізованих за
рахунок коштів
державного
бюджету
громадськими
об’єднаннями
ветеранів
30.
Ініціювання та
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Примаченко В.В.
забезпечення
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
проведення діалогу організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
з громадськими
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
об’єднаннями
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
ветеранів та членів перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
їх сімей
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
питань, які виникають
під час виконання

до 20.05.2021
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Відомості із відкритих джерел (засоби масової
інформації, матеріали, листування з фізичними
та юридичними особами)

завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення

Планування та
Положення про Мінветеранів,
Татаркін К.О.
організація
(із залученням
здійснення заходів
Документи (нормативно-правові та
представника
Вивчення та аналіз
щодо гідного
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
громадськості за
законодавства на
вшанування пам’яті порядок відносин (взаємодію), інші документи
його згодою)
предмет наявності
ветеранів
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
корупціогенних
(здійснення
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
факторів, рішень
пошуку, поховання здійснених заходів щодо усунення виявлених
Мінветеранів, їх
та перепоховання,
корупційних ризиків за попередні періоди.
узагальнення та
збереження та
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
виявлення проблемних
облаштування
інформації, матеріали, листування з фізичними
питань, які виникають
військових
та юридичними особами)
під час виконання
поховань, увічнення
завдань із реалізації
пам’яті тощо),
вказаної функції та
координація
можуть сприяти
діяльності органів
вчиненню корупційного
виконавчої влади та
чи пов’язаного з
органів місцевого
корупцією
самоврядування
правопорушення
щодо гідного
вшанування пам’яті
ветеранів
32. Прийняття участі в
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Тадевосян Р.С.
організації
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
поховань та
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
перепоховань осіб, порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
які загинули
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
(померли) внаслідок перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
безпосередньої
узагальнення та
31.

до 20.05.2021
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участі в бойових
здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
діях під час захисту
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
Батьківщини або
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
виконання
інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
обов’язків
та юридичними особами)
вказаної функції та
військової служби
можуть сприяти
на території
вчиненню корупційного
України та інших
чи пов’язаного з
держав
корупцією
правопорушення
33.
Планування та
Положення про Мінветеранів,
Соболєв Ю.М.
організація в межах
Наказ Мінветеранів від 16.08.2019 №49;
(із залученням
своєї компетенції
Документи (нормативно-правові та
представника
відзначення
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
Вивчення та аналіз
громадськості за
ювілейних,
порядок відносин (взаємодію), інші документи
законодавства на
його згодою)
пам’ятних та
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
предмет наявності
історичних дат,
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
корупціогенних
міжнародних днів здійснених заходів щодо усунення виявлених
факторів, рішень
на державному
корупційних ризиків за попередні періоди.
Мінветеранів, їх
рівні, пов’язаних із Відомості із відкритих джерел (засоби масової
узагальнення та
вшануванням
інформації, матеріали, листування з фізичними виявлення проблемних
ветеранів, захистом
та юридичними особами)
питань, які виникають
незалежності,
під час виконання
суверенітету та
завдань із реалізації
територіальної
вказаної функції та
цілісності України,
можуть сприяти
а також
вчиненню корупційного
формуванням
чи пов’язаного з
соборності та
корупцією
державності,
правопорушення
проголошенням
незалежності
України
34.
Забезпечення
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Тадевосян Р.С.
взаємодії органів
Наказ Мінветеранів від 30.12.2020 №250;
законодавства на
(із залученням
державної влади,
предмет наявності
представника
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органів місцевого
Документи (нормативно-правові та
корупціогенних
громадськості за
самоврядування, організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
факторів, рішень
його згодою)
підприємств,
порядок відносин (взаємодію), інші документи
Мінветеранів, їх
установ та
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
узагальнення та
організацій з питань перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз виявлення проблемних
здійснення пошуку, здійснених заходів щодо усунення виявлених питань, які виникають
ведення обліку,
корупційних ризиків за попередні періоди.
під час виконання
упорядження і
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
завдань із реалізації
збереження
інформації, матеріали, листування з фізичними
вказаної функції та
військових
та юридичними особами)
можуть сприяти
поховань та
вчиненню корупційного
встановлення імен
чи пов’язаного з
невідомих воїнів,
корупцією
які загинули під час
правопорушення
участі в бойових
діях на території
України та інших
держав
35. Прийняття участі в
Положення про Мінветеранів,
Химич О.В.
Вивчення та аналіз
організації видання
Наказ Мінветеранів від 28.12.2020 №248;
(із залученням
законодавства на
книг, інших
Документи (нормативно-правові та
представника
предмет наявності
друкованих видань, організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
громадськості за
корупціогенних
пов’язаних з
порядок відносин (взаємодію), інші документи
його згодою)
факторів, рішень
увічненням пам’яті та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
захисників
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
Вітчизни, учасників здійснених заходів щодо усунення виявлених
виявлення проблемних
боротьби за
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
незалежність
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
України у XX
інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
столітті, мемуарів,
та юридичними особами)
вказаної функції та
художніх та
можуть сприяти
аудіовізуальних
вчиненню корупційного
творів, у створенні
чи пов’язаного з
музеїв, меморіалів
корупцією
та експозицій,
правопорушення
проведенні
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наукових
досліджень та
конференцій,
семінарів, засідань
за круглим столом
та інших заходів у
межах компетенції
36.
Організація
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Химич О.В.
здійснення заходів
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
щодо формування організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
позитивного образу порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
ветеранів,
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
популяризації
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
військової історії,
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
налагодження
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
комунікації між
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
ветеранами різних інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
поколінь,
та юридичними особами)
завдань із реалізації
координація
вказаної функції та
діяльності органів
можуть сприяти
виконавчої влади та
вчиненню корупційного
органів місцевого
чи пов’язаного з
самоврядування з
корупцією
відповідних питань
правопорушення
37.
Внесення в
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Лавінюкова Н.В.
установленому
Наказ Мінветеранів від 10.10.2019 №68;
законодавства на
(із залученням
порядку пропозицій
Документи (нормативно-правові та
предмет наявності
представника
стосовно
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
корупціогенних
громадськості за
відзначення
порядок відносин (взаємодію), інші документи
факторів, рішень
його згодою)
ветеранів
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
державними
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
нагородами
здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
та юридичними особами)
вказаної функції та
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можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
38.

Створення та
забезпечення
формування і
ведення Єдиного
державного реєстру
ветеранів війни,
забезпечення
захисту
персональних
даних, отриманих
відповідно до
законодавства,
захист інформації з
обмеженим
доступом, а також
технічний захист
інформації та
здійснення
контролю за їх
збереженням,
забезпечення та
координація обміну
даними між
існуючими
державними
реєстрами,
інформаційноаналітичними
системами, а також
між надавачами
пільг і послуг

Положення про Мінветеранів,
Накази Мінветеранів від 08.09.2020 №177, від
11.09.2020 №181, від 05.10.2020 №197;
Документи (нормативно-правові та
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
порядок відносин (взаємодію), інші документи
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
здійснених заходів щодо усунення виявлених
корупційних ризиків за попередні періоди.
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
інформації, матеріали, листування з фізичними
та юридичними особами)

Тадевосян Р.С.
(із залученням
представника
громадськості за
його згодою)
Вивчення та аналіз
законодавства на
предмет наявності
корупціогенних
факторів, рішень
Мінветеранів, їх
узагальнення та
виявлення проблемних
питань, які виникають
під час виконання
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення

до 20.05.2021
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Створення та
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Тадевосян Р.С.
забезпечення
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
функціонування організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
інформаційнопорядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
аналітичної системи та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
обліку для
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
адміністрування
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
потреб ветеранів
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
(персонального
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
електронного
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
кабінету ветерана)
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
40. Вжиття заходів та
Положення про Мінветеранів,
Кушнір М.В.
Вивчення та аналіз
організація роботи
Закон України “Про міжнародні договори”;
(із залученням
законодавства на
із залучення
представника
Постанова Кабінету Міністрів України від
предмет наявності
інвестицій, кредитів
громадськості за
15.02.2002 № 153 “Про створення єдиної
корупціогенних
та грантів, у тому системи залучення, використання та моніторингу
його згодою)
факторів, рішень
числі коштів
Мінветеранів, їх
міжнародної технічної допомоги”;
міжнародних
узагальнення та
Аналіз здійснених заходів щодо усунення
фінансових
виявлення
проблемних
виявлених корупційних ризиків за попередні
організацій та
питань, які виникають
періоди.
міжнародної
під час виконання
технічної допомоги, Відомості із відкритих джерел (засоби масової
завдань
із реалізації
з метою підготовки інформації, матеріали, листування з фізичними
вказаної функції та
та юридичними особами)
і виконання
можуть сприяти
завдань, визначених
вчиненню корупційного
Мінветеранів, та
чи пов’язаного з
реалізації проектів з
корупцією
питань, що
правопорушення
належать до
39.
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компетенції
Мінветеранів
Здійснення
державноприватного
партнерства з
питань, що
належать до
компетенції
Мінветеранів

Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Соболєв Ю.М.
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
42. Прийняття участі у
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Соболєв Ю.М.
складанні
Наказ Мінветеранів від 07.05.2020 №85;
законодавства на
(із залученням
Бюджетної
Документи (нормативно-правові та
предмет наявності
представника
декларації,
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
корупціогенних
громадськості за
розробленні
порядок відносин (взаємодію), інші документи
факторів, рішень
його згодою)
проектів Державної та інформація з цих питань. Результати аудитів,
Мінветеранів, їх
програми
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
узагальнення та
економічного і
здійснених заходів щодо усунення виявлених виявлення проблемних
соціального
корупційних ризиків за попередні періоди.
питань, які виникають
розвитку України та Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
Програми
інформації, матеріали, листування з фізичними
завдань із реалізації
діяльності Кабінету
та юридичними особами)
вказаної функції та
Міністрів України
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
41.
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43.

Виступання в
установленому
порядку
замовником
науково-дослідних
робіт, у межах
повноважень,
передбачених
законом, сприяння
створенню і
впровадженню
сучасних
інформаційних
технологій у сфері
компетенції
Мінветеранів

44.

Здійснення
міжнародного
співробітництва,
прийняття участі у
підготовці
міжнародних
договорів України,
підготовка
пропозицій щодо
укладення,
денонсації таких
договорів, у межах
повноважень,
передбачених
законом, укладення
міжнародних
договорів України
та забезпечення
виконання

Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Тадевосян Р.С.
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Положення про Мінветеранів,
Кушнір М.В.
Закон України “Про міжнародні договори”;
Вивчення та аналіз
(із залученням
законодавства
на
представника
Аналіз здійснених заходів щодо усунення
предмет наявності
громадськості за
виявлених корупційних ризиків за попередні
корупціогенних
його згодою)
періоди.
факторів,
рішень
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
Мінветеранів, їх
інформації, матеріали, листування з фізичними
узагальнення та
та юридичними особами)
виявлення проблемних
питань, які виникають
під час виконання
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
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зобов’язань України
за міжнародними
договорами з
питань, що
належать до
компетенції
Мінветеранів
45.
Забезпечення
Положення про Мінветеранів,
Кушнір М.В.
Вивчення та аналіз
координації
Закон України “Про міжнародні договори”;
(із залученням
законодавства на
діяльності
представника
Постанова Кабінету Міністрів України від
предмет наявності
центральних та
громадськості за
15.02.2002 № 153 “Про створення єдиної
корупціогенних
місцевих органів системи залучення, використання та моніторингу
його згодою)
факторів, рішень
виконавчої влади,
Мінветеранів, їх
міжнародної технічної допомоги”;
органів місцевого
узагальнення та
Аналіз здійснених заходів щодо усунення
самоврядування,
виявлення
проблемних
виявлених корупційних ризиків за попередні
підприємств,
питань, які виникають
періоди.
установ та
під час виконання
організацій щодо Відомості із відкритих джерел (засоби масової
завдань із реалізації
інформації, матеріали, листування з фізичними
реалізації
вказаної функції та
та юридичними особами)
міжнародних
можуть сприяти
проектів і програм у
вчиненню корупційного
межах своїх
чи пов’язаного з
повноважень,
корупцією
передбачених
правопорушення
законом
46. Здійснення у межах
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Кушнір М.В.
повноважень,
Закон України “Про міжнародні договори”;
законодавства на
(із залученням
передбачених
предмет наявності
представника
Постанова Кабінету Міністрів України від
законом,
корупціогенних
громадськості
за
15.02.2002 № 153 “Про створення єдиної
ініціювання,
факторів, рішень
його згодою)
системи залучення, використання та моніторингу
підготовку та
Мінветеранів, їх
міжнародної технічної допомоги”;
впровадження
узагальнення та
Аналіз здійснених заходів щодо усунення
проектів (програм)
виявлення проблемних
виявлених корупційних ризиків за попередні питань, які виникають
міжнародної
періоди.
технічної та
під час виконання
фінансової
завдань із реалізації
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допомоги, зокрема
за участю урядів
держав,
міжнародних
організацій та
зарубіжних
громадських
об’єднань, інших
суб’єктів
публічного та
приватного права
47. Прийняття у межах
повноважень,
передбачених
законом, участі у
здійсненні заходів
щодо адаптації
законодавства до
законодавства ЄС

Відомості із відкритих джерел (засоби масової
вказаної функції та
інформації, матеріали, листування з фізичними
можуть сприяти
та юридичними особами)
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення

Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
48. Інформування та
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
наданя роз’яснень
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
щодо реалізації
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
державної політики порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
з питань, що
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
належать до
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
компетенції
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
Мінветеранів
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних

Павловський А.Б. до 20.05.2021
(із залученням
включно
представника
громадськості за
його згодою)

Павловський А.Б. до 20.05.2021
(із залученням
включно
представника
громадськості за
його згодою)
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49.

Здійснення
розгляду звернень
громадян з питань,
пов’язаних з
діяльністю
Мінветеранів, його
територіальних
органів,
підприємств,
установ та
організацій, що
належать до сфери
його управління, а
також стосовно
актів, які ним
видаються

50. Виконання функції
з управління
об’єктами
державної
власності, що
належать до сфери
управління

Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
питань, які виникають
під час виконання

Горбатюк А.О.
(із залученням
представника
громадськості за
його згодою)

до 20.05.2021
включно

Лавінюкова Н.В.
(із залученням
представника
громадськості за
його згодою)

до 20.05.2021
включно
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Відомості із відкритих джерел (засоби масової
інформації, матеріали, листування з фізичними
та юридичними особами)

завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
51. Здійснення інших
Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Шестакова М.Д.
повноважень,
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
визначених законом організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
Відомості із відкритих джерел (засоби масової питань, які виникають
інформації, матеріали, листування з фізичними
під час виконання
та юридичними особами)
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Управління Мінветеранів
52.

Висвітлення
інформації про
діяльність
Мінветеранів

Положення про Мінветеранів,
Вивчення та аналіз
Порхун О.В.
Документи (нормативно-правові та
законодавства на
(із залученням
організаційно-розпорядчі акти), які регулюють
предмет наявності
представника
порядок відносин (взаємодію), інші документи
корупціогенних
громадськості за
та інформація з цих питань. Результати аудитів,
факторів, рішень
його згодою)
перевірок у Мінветеранів (за наявності). Аналіз
Мінветеранів, їх
здійснених заходів щодо усунення виявлених
узагальнення та
корупційних ризиків за попередні періоди.
виявлення проблемних
питань, які виникають
під час виконання

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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Відомості із відкритих джерел (засоби масової
інформації, матеріали, листування з фізичними
та юридичними особами)

завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Фінансова діяльність
Лавінюкова Н.В.
(із залученням
представника
громадськості за
його згодою)

до 20.05.2021
включно

Соболєв Ю.М.
Аналіз паспортів
(із залученням
бюджетних програм на
представника
поточний бюджетний громадськості за
період та звітів про їх
його згодою)
виконання

до 20.05.2021
включно

53.
Планування
бюджетного
процесу

Бюджетний кодекс України

54.
Виконання
бюджетних програм

Наказ Міністерства фінансів України від
29.12.2002 № 1098

Аналіз інформації про
заплановане
використання
бюджетних коштів

Внутрішній аудит
55.

Проведення за
дорученням
керівництва
Мінветеранів
аналізу проектів
наказів та інших
документів,
пов’язаних з
використанням
бюджетних коштів

Положення про Мінветеранів;
Постанова Кабінету Міністрів України від
28.09.2011 №1001 “Деякі питання здійснення
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів
внутрішнього аудиту”;
Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені
наказом Міністерства фінансів України від
04.10.2011
№ 1247;

Розгляд та аналіз
Лавінюкова Н.В.
проектів наказів та
(із залученням
інших документів,
представника
пов’язаних з
громадськості за
використанням
його згодою)
бюджетних коштів на
предмет наявності
корупціогенних
факторів, інформації з
відкритих джерел, їх
узагальнення та
виявлення проблемних

до 20.05.2021
включно

31

Відомості із відкритих джерел (нормативно
питань, які виникають
правові акти, данні системи «ПРОЗОРО, проекти
підчас виконання
документів»)
завдань із реалізації
вказаних функцій та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
56.
Оцінка стану
Олєйнік Г.В.
Положення про Мінветеранів;
виконання
(із залученням
Постанова Кабінету Міністрів України від
стратегічного та
представника
28.09.2011 №1001 «Деякі питання здійснення
операційного планів
громадськості за
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів
Національного
його згодою)
Проведення оцінки
внутрішнього аудиту»;
агентства, їх
ступеня виконання і Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені
узагальнення та
досягнення цілей,
наказом Міністерства фінансів України від
виявлення проблемних
визначених у
04.10.2011
питань, які виникають
стратегічних та
№ 1247;
підчас виконання
операційних планах Нормативно - правові документи, затверджені
завдань із реалізації
рішеннями Національного агентства з питань
вказаних функцій та
запобігання корупції;
можуть сприяти
Відомості з відкритих джерел (засоби масової вчиненню корупційного
інформації, стратегічні та операційний плани
чи пов’язаного з
Національного агентства)
корупцією
правопорушення
57.
Вивчення та аналіз
Олєйнік Г.В.
Проведення оцінки
документів на предмет
(із залученням
Бюджетний кодекс України;
правильності
наявності
представника
Закон України “Про бухгалтерський облік та
ведення
корупціогенних
громадськості за
фінансову звітність в Україні”;
бухгалтерського
факторів, їх
його згодою)
Положення про Мінветеранів;
обліку та
узагальнення та
Постанова Кабінету Міністрів України від
достовірності
виявлення проблемних
28.09.2011 №1001 “Деякі питання здійснення
фінансової і
питань, які виникають
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів
бюджетної
під час виконання
внутрішнього аудиту”;
звітності,
завдань із реалізації

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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законності
проведення
господарських
операцій

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені
вказаних функцій та
наказом Міністерства фінансів України від
можуть сприяти
04.10.2011
№ 1247;
вчиненню корупційного
Данні первинних документів та звітів, у яких
чи пов’язаного з
відображається основна інформація про операції,
корупцією
системи та процеси, облікові регістри
правопорушення
Організація роботи у сфері управління інформацією та документообігом

58.
Здійснення
інформаційного та
документального
забезпечення та
обслуговування
діяльності
Мінветеранів

59.

Правове
забезпечення
діяльності апарату
Мінветеранів;

Вивчення законодавства Горбатюк А.О.
Положення про Мінветеранів;
на предмет наявності
(із залученням
документи, які регулюють порядок управління
корупціогенних
представника
інформацією та документообігом, інші
факторів, виявлення громадськості за
документи та інформація з цих питань.
проблемних питань, які
його згодою)
виникають під час
Відомості з відкритих джерел
виконання завдань із
реалізації вказаної
функції та можуть
сприяти вчиненню
корупційного чи
пов’язаного з корупцією
правопорушення
Правове забезпечення
Вивчення та аналіз
Мартинюк Д.С.
законодавства на
(із залученням
Положення про Мінветеранів;
предмет наявності
представника
Закон України “Про державну службу”;
корупціогенних
громадськості за
Загальне положення про юридичну службу
факторів та виявлення
його згодою)
міністерства, іншого органу виконавчої влади, проблемних питань, які
державного підприємства, установи та
виникають під час
організації, затверджене постановою Кабінету виконання покладених
Міністрів України від 26.11.2008 № 1040;
на Юридичне
Положення про Юридичне управління апарату управління завдань із
Мінветеранів
реалізації функцій та
можуть сприяти
вчиненню корупційного

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
60.
Представництво
інтересів
Мінветеранів;
в судах

61.
Організація
претензійнопозовної роботи,
здійснення
контролю за її
проведенням

Вивчення та аналіз Павловський А.Б. до 20.05.2021
Положення про Мінветеранів;
законодавства на
(із залученням
включно
Загальне положення про юридичну службу
предмет наявності
представника
міністерства, іншого органу виконавчої влади,
корупціогенних
громадськості за
державного підприємства, установи та
факторів та виявлення
його згодою)
організації, затверджене постановою Кабінету проблемних питань, які
Міністрів України 26.11.2008 № 1040;
виникають під час
Положення про Юридичне управління апарату виконання покладених
Мінветеранів;
на Юридичне
управління завдань із
реалізації функцій та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Вивчення та аналіз Павловський А.Б. до 20.05.2021
Положення про Мінветеранів;
законодавства на
(із залученням
включно
Загальне положення про юридичну службу
предмет наявності
представника
міністерства, іншого органу виконавчої влади,
корупціогенних
громадськості за
державного підприємства, установи та
факторів та виявлення
його згодою)
організації, затверджене постановою Кабінету проблемних питань, які
Міністрів України від 26.11.2008 № 1040;
виникають під час
Положення про Юридичне управління апарату виконання покладених
Мінветеранів;
на Юридичного
управління завдань із
реалізації функцій та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
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корупцією
правопорушення
62.

Повноваження
юридичної служби

Вивчення та аналіз
Мартинюк Д.С.
Положення про Мінветеранів;
законодавства на
(із залученням
Загальне положення про юридичну службу
предмет наявності
представника
міністерства, іншого органу виконавчої влади,
корупціогенних
громадськості за
державного підприємства, установи та
факторів та виявлення
його згодою)
організації, затверджене постановою Кабінету проблемних питань, які
Міністрів України від 26.11.2008 № 1040;
виникають під час
Положення про Юридичне управління апарату виконання покладених
Мінветеранів;
на Юридичне
управління завдань із
реалізації функцій та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення

до 20.05.2021
включно

Управління персоналом
63.

Вивчення та аналіз
Завора Д.В.
законодавства на
(із залученням
Здійснення
предмет наявності
представника
комплексу заходів
корупціогенних
громадськості за
щодо організації
факторів, інформації із
його згодою)
Закон України “Про державну службу”;
конкурсу на
відкритих джерел, їх
Постанова Кабінету Міністрів України № 246 від
заміщення
узагальнення та
25.03.2016 “Про затвердження Порядку
вакантних посад та
виявлення проблемних
проведення конкурсу на зайняття посад
проведення засідань
питань, які виникають
державної служби”
конкурсних комісій,
під час виконання
оформлення
завдань із реалізації
протоколів
вказаних функцій та
можуть сприяти
вчиненню корупційного

до 20.05.2021
включно
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64.

Організація
проведення
спеціальної
перевірки
відомостей
стосовно осіб які
претендують на
зайняття посад
пов’язаних із
виконанням
функцій держави,
забезпечення
дотримання вимог
законодавства з
питань запобігання
та протидії
корупції.

65.

Присвоєння
державним
службовцям рангів,
вжиття заходів
заохочення,
притягнення до
дисциплінарної
відповідальності

чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Вивчення та аналіз
Завора Д.В.
законодавства на
(із залученням
предмет наявності
представника
Закон України “Про державну службу”;
корупціогенних
громадськості за
Порядок проведення спеціальної перевірки
факторів, рішень
його згодою)
стосовно осіб, які претендують на зайняття
Мінветеранів, їх
посад, які передбачають зайняття
узагальнення та
відповідального або особливо відповідального
виявлення проблемних
становища, та посад з підвищеним корупційним
питань, які виникають
ризиком, затверджений постановою Кабінету
під час виконання
Міністрів України від 25.03.2015 № 171;
завдань із реалізації
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
вказаної функції та
інформації, матеріали листування з фізичними та
можуть сприяти
юридичними особами)
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Вивчення та аналіз
Завора Д.В.
законодавства на
(із залученням
предмет наявності
представника
корупціогенних
громадськості за
Закон України “Про державну службу”;
факторів, рішень
його згодою)
Порядок присвоєння рангів державних
Мінветеранів, їх
службовців, затверджений постановою Кабінету
узагальнення та
Міністрів України
від 20.04.2016
виявлення проблемних
№306;
питань, які виникають
Відомості із відкритих джерел (засоби масової
під час виконання
інформації, матеріали листування з фізичними та
завдань із реалізації
юридичними особами)
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно

36

корупцією
правопорушення
66.
Вивчення та аналіз
Завора Д.В.
законодавства на
(із залученням
предмет наявності
представника
корупціогенних
громадськості за
факторів, рішень
його згодою)
Мінветеранів, їх
Закону України “Про державну службу”;
узагальнення та
Процедура
Відомості із відкритих джерел (засоби масової виявлення проблемних
переведення
інформації, матеріали листування з фізичними та питань, які виникають
державного
юридичними особами)
під час виконання
службовця
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Режимно – секретна робота
67.
Вивчення та аналіз
Порхун О.В.
законодавства на
(із залученням
Забезпечення
предмет наявності
представника
виконання
корупціогенних
громадськості за
законодавства з
факторів, рішень
його згодою)
питань мобілізації,
Положення про Мінветеранів;
Мінветеранів, їх
оборонної та
Закону України “Про державну таємницю”;
узагальнення та
режимно – секретно
Звід відомостей, що становлять державну
виявлення проблемних
ї роботи, а також
таємницю, затверджений наказом Служби
питань, які виникають
здійснення заходів,
безпеки України від 12.08.2005 №440
під час виконання
що забезпечують
завдань із реалізації
охорону державної
вказаної функції та
таємниці
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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68.

Визначення
постачальників
товарів, робіт та
послуг при
здійсненні
закупівель

69.

Здійснення
контролю за
дотриманням
антикорупційного
законодавства в
Мінветеранів

Управління матеріальними ресурсами
Положення про Мінветеранів;
Вивчення та аналіз
Лавінюкова Н.В.
організаційна структура положення про
законодавства на
(із залученням
структурні підрозділи, посадові інструкції
предмет наявності
представника
працівників, документи, які
корупціогенних
громадськості за
регулюють порядок управління матеріальними
факторів, рішень
його згодою)
ресурсами, інші документи та інформація з цих
Мінветеранів, їх
питань.
узагальнення та
виявлення проблемних
питань, які виникають
під час виконання
завдань із реалізації
вказаної функції та
можуть сприяти
вчиненню корупційного
чи пов’язаного з
корупцією
правопорушення
Запобігання корупції в Мінветеранів
Положення про Мінветеранів;
Вивчення та аналіз
Порхун О.В.
Закон України “Про запобігання корупції”;
законодавства на
(із залученням
Закон України “Про захист інформації”;
предмет наявності
представника
Матеріали перевірок, аудитів, проведених
корупціогенних
громадськості за
контролюючими органами, а також внутрішніх
факторів, рішень
його згодою)
перевірок та службових розслідувань
Мінветеранів, їх
Національного агентства;
узагальнення та
Листи фізичних осіб та юридичних осіб щодо виявлення проблемних
можливих неправомірних дій посадових осіб питань, які виникають
Мінветеранів;
під час виконання
Відомості із відкритих джерел (ЗМІ, листування завдань із реалізації
тощо)
вказаної функції та
можуть сприяти

до 20.05.2021
включно

до 20.05.2021
включно
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