Звіт
про виконання антикорупційної програми ДРС на 2018-2020 роки та реалізації визначених у ній заходів
№
з/п
1
1

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній
програмі
2
Розроблення і
уточнення
антикорупційних
програм

3
1. Погодження Антикорупційної
програми ДРС на 2018 - 2020 роки
Національним агентством з питань
запобігання корупції

2. Засідання комісії з оцінки
корупційних ризиків у ДРС

Строк
виконання
заходу**
4
серпеньвересень
2018 року

червеньсерпень
2018 - 2020
років, за
планом
роботи
комісії

3. Періодичний перегляд та внесення До
змін до Антикорупційної програми 15 березня
ДРС
2019
року, до 15
лютого

Відповідальні за
виконання
5
Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції
Співвиконавці:
структурні
підрозділи ДРС,
в межах
повноважень
Голова комісії,
члени комісії

Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення

Стан виконання***

6
За участю комісії з оцінки корупційних ризиків
розроблено проект Антикорупційної програми ДРС
на
2018-2020
роки.
Вказаний
проект
Антикорупційної програми ДРС на 2018-2020 роки
був затверджений наказом ДРС від 04.09.2018 №
117. Відповідно до рішення Національного
агентства з питань запобігання корупції (далі НАЗК) від 29.10.2018 № 2379 Антикорупційна
програма ДРС на 2018-2020 роки була погоджена
НАЗК
з
обов’язковими
для
виконання
пропозиціями. Виконано - 100%.
Протоколами засідання № 1, №2 Комісією з оцінки
корупційних ризиків Державної регуляторної
служби України ідентифіковано корупційні
ризики, надано пропозиції щодо їх усунення
(зменшення рівня). Протоколом засідання № 5
Комісією з оцінки корупційних ризиків Державної
регуляторної служби України надано пропозиції
до Антикорупційної програми ДРС на 2018 - 2020
роки з урахуванням наданих НАЗК пропозиціями.
Виконано - 100%.
Проведено моніторинг сатану виконанням пунктів
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх
усунення. Виконано - 100%.

1

корупції
Співвиконавці:
структурні
підрозділи ДРС,
в межах
повноважень
III квартал Головний
2018р.
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції
Щороку
Головний
серпень - спеціаліст з
жовтень
питань
запобігання та
виявлення
корупції
2020
року

2

Удосконалення
1. Розроблення методичних
системи виявлення, рекомендацій щодо критеріїв
запобігання та
визначення конфліктів інтересів
врегулювання
конфлікту інтересів
2. Проведення моніторингу
дотримання в ДРС законодавства з
питань виявлення, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів

Підготовлено та направлена пам’ятка-роз’яснення
для державних службовців територіальних органів
ДРС про вимоги Закону України «Про запобігання
корупції» в частині заходів із запобігання і
врегулювання
потенційного
та
реального
конфлікту інтересів. Виконано - 100%.
З метою виявлення можливого конфлікту
інтересів
та
його
усунення
забезпечено
моніторинг відомостей про близьких осіб
працівників ДРС, а також щодо можливого
перевищення посадовою особою наданих їй
повноважень може призвести до виникнення
конфлікту
інтересів,
зокрема,
що
може
стосуватися участі представників територіальних
органів ДРС у проведенні конкурсних процедур
або процедур закупівель товарів, робіт та послуг,
інших питань, що розглядаються територіальними
органами центральних органів виконавчої влади,
місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого
самоврядування,
підприємствами,
установами та організаціях, у яких в подальшому
представниками територіальних органів ДРС буде
здійснюватися реалізація контрольних або
наглядових повноважень. Крім цього, до
структурних підрозділів ДРС спрямовувалась
інформація, що надсилалася НАЗК стосовно
розміщення на сайті «Промітеус» онлайн курсів за
відповідною тематикою, а також роз’яснень, які
надавалися на офіційному сайті НАЗК та сторінці
2
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4

5

Проведення
1. Проведення антикорупційної
Щороку під Головний
антикорупційної
експертизи проектів нормативночас
спеціаліст з
експертизи проектів правових актів ДРС згідно з
розробки питань
нормативно-правових методологією проведення
нормативно запобігання та
актів ДРС
антикорупційної експертизи проектів -правових виявлення
нормативно-правових актів
актів
корупції
Співвиконавці:
Департамент
правового
забезпечення і
державного
нагляду та
контролю
2. Надання пропозицій щодо
Щороку під Головний
усунення проблем практичного
час
спеціаліст з
застосування антикорупційного
розробки питань
законодавства
нормативно запобігання та
-правових виявлення
актів
корупції
Створення механізму 1. Розроблення проекту
IV квартал Головний
повідомлень про
розпорядчого акта про порядок
2018 р.
спеціаліст з
порушення
розгляду повідомлень про
питань
антикорупційного
порушення антикорупційного
запобігання та
законодавства в ДРС законодавства в ДРС
виявлення
корупції
Підтримання
належного рівня
ділової репутації
державних
службовців ДРС

1. Організація проведення
передбаченої Законом України «Про
запобігання корупції» спеціальної
перевірки відомостей стосовно осіб,
які претендують на зайняття посад
державних службовців ДРС

У
Відділ
встановлені управління
законодавст персоналом
вом строки Співвиконавці:
Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та

у Фейсбук. . Виконано - 100%.
Під час розробки проектів нормативно - правових
актів, що врегульовують правові відносини в
межах
компетенції
ДРС,
проводиться
антидискримінаційна експертиза таких проектів.
Уведено за правило погодження з ДПЗДНК та
уповноваженою особою усіх проектів наказів ДРС
з основної роботи з метою визначення в них
положень, які створюють умови для виникнення
корупційних або пов’язаних із корупцією
правопорушень працівниками ДРС, на яких
спрямована дія цього проекту акта. Виконано 100%.
Під час проведення антикорупційної експертизи
проектів
нормативно-правових
актів
ДРС
надавалися пропозиції щодо усунення проблем
практичного застосування відповідних актів.
Виконано - 100%.
Наказом ДРС від 03.09.2020 № 77 затверджено
Рекомендацій щодо організації роботи з
повідомленнями про можливі факти корупційних
або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України «Про запобігання
корупції» в Державній регуляторній службі
України. Виконано - 100%.
За період 2018-2020 років проведено шість
спеціальних перевірок. За результатами проведення
спеціальної перевірки ВУП надавалися довідки
керівництву ДРС. Виконано - 100%.

3

6

7

Здійснення контролю 1. Здійснення контролю за
за поданням
своєчасністю подання державними
декларацій
службовцями ДРС декларацій осіб,
державними
уповноважених на виконання
службовцями ДРС
функцій держави або місцевого
самоврядування
2. Організація взаємодії з
Національним агентством з питань
запобігання корупції з питань
проведення контролю декларацій
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, поданих
державними службовцями ДРС
Удосконалення
1. Визначення переліку функцій
механізму виявлення підрозділів ДРС з підвищеним
корупційних
корупційним ризиком
правопорушень

3. Моніторинг негативних
повідомлень в ЗМІ та мережі
Інтернет про корупцію в ДРС,
організація їх перевірок; аналіз
звернень громадян про порушення
державними службовцями ДРС
антикорупційного законодавства

виявлення
корупції
у
Головний
встановлені спеціаліст з
законодавст питань
вом строки запобігання та
виявлення
корупції, Відділ
управління
персоналом
постійно
Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції

На виконання вимог частини 2 статті 49 Закону
України, пункту 5 Рішення від 06.09.2016 № 19
«Про затвердження Порядку перевірки факту
подання суб’єктами декларування декларацій
відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції» здійснювалась перевірка декларацій
суб’єктів декларування. За період з 2019-2020 років
було встановлено (у 2020 році) один факт
невчасного подання суб’єктом декларування
електронної декларації. Про вказаний факт було
поінформовано НАЗК. Виконано - 100%.

IV квартал Головний
2018 р.
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції

Відповідно до покладених на ДРС завдань,
визначених
Положенням
про
Державну
регуляторну службу України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від
24.12.2014 № 724 перелік функцій з підвищеним
корупційним ризиком визначається з огляду на
завдання і функції у затверджених Положеннями
про відповідний структурний підрозділ ДРС.
щокварталу, Головний
Здійснюється
постійний
моніторинг
за потреби спеціаліст з
інформаційного наповнення медіа-простору в
питань
частині, що стосується діяльності територіальних
запобігання та органів ДРС. Особлива увага приділяється
виявлення
інформації про резонансні подій, негативні явища
корупції Сектор та наслідки, які мають місце за результатами
публічної
роботи територіальних органів на всій території
інформаційної України. За результатами виявлення негативних
політики та
явищ під час моніторингу, інформація доводяться
4

зв’язків із ЗМІ до відома керівництва.
Управління
Вказані вище матеріали вивчаються на предмет
інформаційно- наявності в них інформації про корупційні
організаційного порушення або порушення, пов’язані з корупцією,
забезпечення
з метою ужиття невідкладних заходів реагування
діяльності
відповідно до компетенції ДРС. Виконано - 100%.
служби Сектор
звернень
громадян
Департаменту
правової роботи і
державного
нагляду та
контролю
4. Проведення службових
за потреби Головний
Порушень корупційного характеру або, пов’язаних
розслідувань та перевірок з метою
спеціаліст з
з
невиконанням
вимог
антикорупційного
виявлення причин та умов, що
питань
законодавства за період 2018-2020 років не
призвели до вчинення корупційного
запобігання та зафіксовано. Виконано - 100%.
правопорушення або невиконання
виявлення
вимог антикорупційного
корупції
законодавства
Дисциплінарна
комісія
5. Організація взаємодії із спеціально постійно
Головний
уповноваженими
спеціаліст з
суб’єктами у сфері протидії корупції
питань
з питань запобігання, виявлення та
запобігання та
припинення корупційних
виявлення
правопорушень в ДРС
корупції
6. Здійснення моніторингу
постійно
Голова ДРС,
Здійснюється постійний моніторинг інформації
дотримання державними
перший
стосовно порушення державними службовцями
службовцями ДРС вимог щодо
заступник та
ДРС вимог щодо етичних норм поведінки,
етичних норм поведінки, пріоритету
заступник
пріоритету
інтересів
держави,
політичної
інтересів держави, політичної
Голови,
неупередженості, нерозголошення інформації,
неупередженості, нерозголошення
керівники
ухвалення незаконних рішень.
інформації, ухвалення незаконних
структурних
За період 2018-2020 років порушення державними
5

рішень

підрозділів,
службовцями ДРС відповідних вимог не
державні
зафіксовано. Виконано - 100%.
службовці ДРС
8 Зменшення
1. Проведення заходів щодо
постійно під Головний
На офіційному веб-сайті ДРС у розділі «Державні
корупційних
зменшення ризиків, пов’язаних з:
час
спеціаліст з
закупівлі»
зазначено
посилання
чинників у
лобіюванням закупівель товарів,
здійснення питань
https://prozorro.gov.ua/tender/search?edrpou=3958235
процедурах
робіт, послуг, які не відповідають
заходів із запобігання та 7 на сайт https://prozorro.gov.ua, де міститься вся
закупівель
потребам замовника;
закупівель виявлення
інформація про річний план, додатки до річного
необґрунтованим уникненням
товарів,
корупції
плану, процедури закупівлі та укладені договори. .
процедур закупівлі, визначених
робіт,
Відділ
Виконано - 100%.
законодавством; необґрунтованими послуг
управління
відмовами учасникам процедур
майном та
закупівлі та відхиленнями
контролю за його
пропозицій учасників процедур
використанням,
закупівель, змінами істотних умов
інформаційних
договору
технологій та
державних
закупівель
9 Підвищення рівня
1. Забезпечення систематичного
постійно
Головний
На офіційному веб-сайті ДРС створено окремий
прозорості діяльності інформаційного оновлення розділу
спеціаліст з
Розділ «Запобігання проявам корупції», в якому
ДРС з питань
«Запобігання проявам корупції» на
питань
міститься інформація про нормативні документи,
запобігання та
офіційному сайті ДРС
запобігання та що регламентують протидію і запобігання корупції,
протидії корупції
виявлення
а також телефон та електронна адреса
корупції
уповноваженої особи з питань запобігання та
Сектор публічної виявлення корупції апарату ДРС України. Процес
інформаційної актуалізації вказаного розділу здійснюється
політики та
постійно. Виконано - 100%.
зв’язків із ЗМІ
Управління
інформаційноорганізаційного
забезпечення
діяльності
служби
10 Навчання з питань
1. Підготовка пам’ятки державним IV квартал Головний
Підготовлена Інформаційна довідка про вимоги,
6

запобігання і протидії службовцям ДРС про наявні
корупції
обмеження, заборони, обов’язки,
визначені законодавством у сфері
запобігання корупції

спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції
2. Організація заходів з підвищення протягом Відділ
кваліфікації з питань запобігання і року (з
управління
протидії корупції для державних
урахування персоналом
службовців ДРС, участь державних м
Головний
службовців ДРС у навчальних
пропозицій спеціаліст з
заходах
навчальних питань
закладів,
запобігання та
НАЗК)
виявлення
корупції

3. Поширення інформації про
антикорупційне законодавство,
практику його застосування серед
державних службовців ДРС

11 Упровадження
інструментів
отримання
достовірної
інформації щодо
кількісних та якісних
показників корупції

2018 р.

постійно, у Головний
разі
спеціаліст з
внесення питань
змін до
запобігання та
законодавст виявлення
ва
корупції

1. Організація дослідження (аналіз) постійно
зовнішнього та внутрішнього
середовища ДРС на предмет
виявлення чинників корупційних
ризиків

Головний
спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції
Співвиконавці:

заборони та обмеження, встановлені Законом
України «Про запобігання корупції» для державних
службовців. Виконано - 100%.
3 метою підвищення кваліфікації працівників ДРС
забезпечено їх участь навчаннях, семінарах.
Зокрема за професійною програмою підвищення
кваліфікації з питань запобігання і протидії
проявам корупції проходили навчання в Інституті
права та післядипломної освіти Міністерства
юстиції України, Інституті підвищення кваліфікації
керівних кадрів Національної академії державного
управління при Президентові України, Українській
школі урядування.
Крім цього, уповноваженою особою на протязі
звітного періоду проведено 3 круглих столи для
працівників територіальних органів ДРС в частині
заходів із навчання по запобіганню і врегулюванню
потенційного та реального конфлікту інтересів.
Виконано - 100%.
На офіційному веб-сайті ДРС створено окремий
Розділ «Нормативно-правова та методична бази з
питань запобігання проявам корупції», в якому
міститься інформація про нормативні документи,
що регламентують протидію і запобігання корупції.
Виконано - 100%.
За участю комісії з оцінки корупційних ризиків при
підготовці Антикорупційної програми ДРС на
2018-2020 роки у звітному періоді проводився
аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища
ДРС з метою виявлення ризиків у нормативноправових актах та організаційно-управлінській
діяльності Служби. Також з метою анонімного
7

2. Організація дослідження рівня
корупційних ризиків в ДРС

структурні
підрозділи ДРС,
в межах
повноважень
IV квартал Головний
2018 -2020р. спеціаліст з
питань
запобігання та
виявлення
корупції
Співвиконавці:
структурні
підрозділи ДРС,
в межах
повноважень

анкетування на офіційному веб-сайті ДРС у розділі
«Оцінка корупційних ризиків» для державних
службовців та представників громадськості
розміщена Анкета для ідентифікації корупційних
ризиків у Державній регуляторній службі України.
За результатами дослідження рівня корупційних
ризиків комісією з оцінки корупційних ризиків в
ДРС формується звіт. Виконано - 100%.
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