“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Міністр у справах ветеранів України
_______підпис______Юлія ЛАПУТІНА
05 січня 2021 рік
Звіт про виконання плану роботи
Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
Міністерства у справах ветеранів України на друге півріччя 2020 року
№
з/
п
1.

2.

3.

Зміст заходу

Термін
виконання

Відмітка про виконання

Виконано (взято участь у роботі консультативнодорадчих органів Мінветеранів, а саме: міжвідомча
постійно
комісія, тендерний комітет); здійснювався моніторинг
негативних повідомлень в ЗМІ та Інтернет-просторі
про корупцію в Мінветеранів)
Розроблення проєктів актів з питань
Виконано (розроблено порядок щодо визначення
запобігання та виявлення корупції
внутрішніх процедур і механізмів прийняття та
Мінветеранів.
розгляду повідомлень про можливі факти
корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону, перевірки
за необхідності
та належного реагування на такі повідомлення в
Мінветеранів, передбачених Законом (на етапі
внутрішнього погодження з подальшим
направленням на погодження до Національного
агентства з питань запобігання корупції)
Організація
роботи
з
оцінки за необхідності
Виконано (організовано роботу щодо усунення
Здійснення заходів щодо запобігання
та виявлення порушень вимог Закону
в Міністерстві у справах ветеранів
України (далі – Мінветеранів).
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корупційних ризиків у діяльності
Мінветеранів, підготовки заходів
щодо їх усунення.

4.

5.

6.

7.

виявлених корупційних ризиків визначених в
антикорупційній програмі через підготовку доручень
державного секретаря Мінветеранів від 03.06.2020
№41 та від 08.12.2020 №144

Забезпечення
підготовки
у строки,
Виконано (розпочато розробку проекту
антикорупційної
програми
встановлені
антикорупційної програми Мінветеранів на 2021-2023
Мінветеранів на 2021-2022 роки та
чинним
роки)
подання її на погодження.
законодавством
Моніторинг
виконання щоквартально,
антикорупційної
програми
до 15 числа
Виконано (проводився моніторинг за результатами
Мінветеранів на 2020 рік та
місяця,
звіти надіслано до НАЗК листами за підписом
забезпечення підготовки до неї змін наступного за Міністра за ІІ квартал 14.07.2020 за № 5641/01/22-20,
(за необхідності).
звітним
за ІІІ квартал 13.10.2020 за № 8766/01/22-20)
кварталом
Надання структурним підрозділам (та
Виконано (надавались самостійним структурним
їх
працівникам)
Мінветеранів
підрозділам та окремим працівникам роз’яснення
методичної
та
консультаційної
за необхідності щодо застосування антикорупційного законодавства;
допомоги з питань додержання
проводились навчання 11.08.2020, 25.09.2020,
законодавства
щодо
запобігання
13.11.2020, 17.12.2020)
корупції.
Виконано (вживались заходи з виявлення конфлікту
інтересів шляхом опрацювання проектів наказів
Вжиття
заходів
з
виявлення
Мінветеранів та перед початком роботи комісій
конфлікту інтересів та сприяння його
Мінветеранів проводилось інформування членів щодо
врегулюванню, інформування про
постійно
порядку дій в умовах конфлікту інтересів; 25.09.2020
виявлення конфлікту інтересів та
проведено навчання “Конфлікт інтересів. Способи
заходи, вжиті для його врегулювання.
врегулювання конфлікту інтересів. Відповідальність
за вчинення дій, прийняття рішень в умовах
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конфлікту інтересів”)
Проведення перевірки факту подання
суб'єктами
декларування,
які
працюють у Мінветеранів (працювали
або входять чи входили до складу
у строки,
Виконано (перевірено подання декларацій за
утвореної
конкурсної
комісії)
встановлені
результатами виявлено 16 фактів неподання, з них 3
8. декларацій
та
повідомлення
чинним
осіб кандидатів, 8 перед звільненням, 2 щорічні, 3
Національного агентства з питань
законодавством
після звільнення)
запобігання
корупції
(далі
–
Національне агентство) про випадки
неподання чи несвоєчасного подання
таких декларацій.
Надання консультативної допомоги в
заповненні
декларацій
особи,
Виконано (проведено загальне навчання 17.12.2020
9. уповноваженої на виконання функцій за необхідності
та надавались в індивідуальному порядку)
держави
або
місцевого
самоврядування.
Організація
роботи
внутрішніх
каналів повідомлення про можливі
Виконано (на офіційному вебсайті Мінветеранів
факти корупційних або пов'язаних з
(https:mva.gov.ua) у розділі “Запобігання корупції”
10. корупцією правопорушень, інших
постійно
розміщено контактну інформацію, використовуючи
порушень вимог Закону та організація
яку громадяни та інші особи можуть повідомляти про
розгляду повідомленої через такі
факти корупції в Мінветеранів, зокрема анонімно)
канали інформації.
Співпраця
з
викривачами,
Виконано (визначено окрему особу, відповідальну за
11. забезпечення дотримання їхніх прав
постійно
реалізацію повноважень із захисту викривачів)
та гарантій захисту, передбачених
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12.

13.

14.

15.

Законом.
Надання працівникам Мінветеранів
або особам, які проходять у ньому
службу чи навчання або виконують
певну роботу, методичну допомогу та
консультацію
щодо
здійснення
повідомлення про можливі факти
корупційних
або
пов'язаних
з
корупцією правопорушень, інших
порушень
Закону
та
захисту
викривачів, проводить внутрішні
навчання з цих питань.
Здійснення перевірки повідомлень
про можливі факти корупційних або
пов'язаних
з
корупцією
правопорушень, інших порушень
Закону, отриманих через внутрішні та
регулярні канали повідомлень.
Інформування Міністра, Державного
секретаря, Національне агентство,
інших спеціально уповноважених
суб'єктів у сфері протидії корупції
про факти, що можуть свідчити про
вчинення корупційних або пов'язаних
з корупцією правопорушень та інших
порушень вимог Закону працівниками
Мінветеранів
Здійснення моніторингу офіційного

Виконано (13.11.2020 проведено загальне внутрішнє
(з працівниками Мінветеранів, в тому числі
територіальних органів) онлайн (через zoom
конференцію) навчання та розповсюджено серед них
за необхідності інформаційний матеріал про наявні в Мінветеранів
канали для повідомлень викривачами; на дошках
оголошень в загальнодоступних місцях приміщення
Мінветеранів розміщено на постійній основі наглядне
інформування про контактні данні для викривачів)
у строки,
Виконано (повідомлення, які можуть бути перевірені
встановлені не надходили; повідомлення з зазначенням порушень
чинним
законодавства перенаправленні до Національної
законодавством
поліції)

за необхідності
(невідкладно)

Виконано (через АСКОД доводилось до відома
державного секретаря про факти неподання
декларацій)

за необхідності

Офіційної інформації не надходило
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вебпорталу "Судова влада України",
(постійно)
Єдиного державного реєстру судових
рішень з метою отримання інформації
щодо
результатів
розгляду
відповідної справи судом (у разі
отримання
офіційної
інформації
стосовно
вчинення
працівником
Мінветеранів
корупційного
правопорушення
або
правопорушення,
пов'язаного
з
корупцією).
Повідомлення у письмовій формі
Міністра, Державного секретаря про
вчинення
корупційних
правопорушень або правопорушень,
пов'язаних з корупцією, та інших за необхідності
16.
порушень вимог Закону працівниками (невідкладно)
Мінветеранів (з метою забезпечення
дотримання відповідальним суб'єктом
вимог частин другої, четвертої та
п'ятої статті 65 Закону).
Організація роботи та прийняття
участі у службовому розслідуванні
(яке проводиться з метою виявлення
17. причин та умов, що призвели до за необхідності
вчинення
корупційного
або
пов'язаного
з
корупцією
правопорушення або невиконання

Відповідні факти не виявлені

Подання від спеціально уповноважених суб'єктів не
надходили, службові розслідування з метою
виявлення не проводились
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18.

19.

20.

21.

вимог Закону в інший спосіб, за
поданням спеціально уповноваженого
суб'єкта у сфері протидії корупції або
приписом Національного агентства).
Ведення
обліку
працівників
Мінветеранів,
притягнутих
до
відповідальності
за
вчинення
корупційних правопорушень або
правопорушень,
пов'язаних
з
корупцією.
Здійснення моніторингу проєктів
наказів
з
основної
діяльності,
адміністративно-господарських
питань, а також проєктів наказів з
кадрових питань (особового складу)
(шляхом їх візування).
Здійснення моніторингу проектів
проектів договорів що укладаються з
Мінветеранів на предмет дотримання
антикорупційного
законодавства
(шляхом їх візування).
Взаємодія
з
уповноваженими
підрозділами
(уповноваженими
особами)
інших
відповідальних
суб'єктів, Національним агентством,
іншими спеціально уповноваженими
суб'єктами у сфері протидії корупції

постійно

Виконано (забезпечено ведення обліку у журналі)

постійно

Виконано (проекти наказів завізовано, проекти
наказів, які не відповідають антикорупційному
законодавству відхилено

постійно

Виконано (проекти договорів завізовано, проекти
договорів, які не відповідають антикорупційному
законодавству відхилено

постійно

Виконано (підтримуються контакти з НАЗК, СБУ)
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Підготовка
та
подання
на
затвердження плану роботи Сектору з
22.
питань запобігання та виявлення
корупції на 2021 рік.
Інші заходи пов’язані з коригуванням
23.
здійсненої роботи.

до 25.12.2020

Виконано (план на 2021 рік підготовлено та подано)

за необхідності

Виконано (координувалась робота уповноважених у
сфері протидії корупції Центрів, що належать до
сфери управління Мінветеранів)

04.01.2021
Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення
корупції Мінветеранів

Дмитро МАРТИНЮК

