ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД_________
НАКАЗ
(з основної діяльності)
(?&■ О Д .

Київ

№

^ 4*______

Про
затвердження
Плану
реалізації
Інститутом Антикорупційної програми
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій на 2019 рік

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»,
пункту 2 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків, затвердженої
рішенням НАЗК від 2 грудня 2016 р. № 126, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 грудня 2016 р. за № 1718/29848, на виконання вимог наказу
ДСНС України (з основної діяльності) від 21 лютого 2019 року № 118
«Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з
надзвичайних ситуацій на 2019 рік», а також з метою впровадження в Інституті
заходів з імплементації прийнятих основних антикорупційних програмних
засад для повного усунення або зменшення ймовірних корупційних ризиків
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити План реалізації Інститутом державного управління у
сфері цивільного захисту Антикорупційної програми Державної служби
України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік в (далі - План реалізації) додається.
2. Заступнику начальника Інституту генерал-майору служби цивільного
захисту РОМАНЮКУ І.П. разом фахівцем Інституту (із запобігання та
виявлення корупції) ТИМОФІЄВИМ С.В.:
забезпечити та вжити всіх необхідних заходів щодо неухильного повного
та своєчасного виконання Плану реалізації на 2019 рік;
опрацювати та направити до відповідного структурного підрозділу
апарату ДСНС звітне інформаційне повідомлення про запровадження
організаційних заходів з проблем запобігання ймовірним корупційним проявам
в Інституті у 2019 році до 12 березня 2019 року.
3.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Інституту

П.Б. Волянський
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ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Інституту
генерал-майор служби цивільного захисту

Заступник начальника Інституту
(з навчальної та методичної роботи)
полковник служби цивільного захисту

Начальник відділу персоналу та
адміністративної роботи
підполковник служби цивільного захисту

Помічник начальника Інституту

Фахівець Інституту (із запобігання
та виявлення корупції)

Начальник сектору документального
забезпечення та архівної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
л наказ ІДУЦЗ

P&PJ. Л М

, .

№

ПЛАН
реалізації Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту
Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій
на 2019 рік
ПЛАН реалізації Інститутом державного управління у сфері цивільного
захисту Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних
ситуацій на 2019 рік (далі - План реалізації на 2019 рік) розроблено відповідно до:
частини першої статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”;
положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів
влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28
грудня 2016 р. за№ 1718/29848;
Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до
Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх
погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань
запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 22 січня 2018 р. за № 87/31539;
Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів
влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 19.01.2017 № 31.
Загальною метою затвердженої Антикорупційної програми ДСНС на 2019 рік
є вжиття додаткових і посилення існуючих заходів, спрямованих на ефективне і
дієве запобігання проявам корупції в органах та підрозділах цивільного захисту,
шляхом створення ефективної системи мінімізації виявлених у діяльності ДСНС
корупційних ризиків, впровадження механізмів доброчесності та підвищення
рівня довіри громадян до діяльності органів та підрозділів цивільного захисту.
З метою практичної реалізації вищезазначеної відомчої політики щодо
запобігання та протидії корупції у сфері діяльності органів та підрозділів
цивільного захисту ДСНС, в тому числі Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту, Планом реалізації на 2019 рік передбачено виконання
нижченазваних заходів із запобігання і протидії корупції посадовими особами
структурних підрозділів Інституту, а саме :
№
Зміст заходу
з/п
1. Періодичне проведення
Комісією 3 оцінки
корупційних ризиків та
моніторингу виконання
Інститутом
Антикорупційної

Відповідальний
за виконання
Романюк І.П.
Тимофієв С.В.

Термін
виконання
щоквартально
(згідно із
графіком
планових
засідань
Комісії)

Індикатор
виконання
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№
з/п

2.

програми ДСНС на 2019
рік перегляду існуючих
корупційних ризиків,
причини, що їх
зумовлюють, умов, що їм
сприяють, а також
моніторингу потреби у
подальшій ідентифікації
нових корупційних
ризиків
Розробка та подання на
підпис проекту наказу
ІДУЦЗ «Про

Відповідальний
за виконання

Термін
виконання
Протягом
2019 року

Романюк І.П.
Тимофієв С.В.

Лютий березень
2019 року,
після
затвердження
Антикорупцій
ної програми
ДСНС
України
на 2019 рік

затвердження Плану
реалізації Інститутом
Антикорупційиої
програми Держ авної
служби України з
надзвичайних ситуацій
на 2019 рік» із

3.

попереднім розглядом та
схваленням на засіданні
Комісії ІДУЦЗ з оцінки
корупційних ризиків та
моніторингу виконання
Інститутом
Антикорупційної
програми ДСНС України
Організаційні та
практично роз’яснювальні заходи
стосовно завчасної
підготовки окремих
посадових осіб Інституту
до чергового етапу
заповнення та подання
щорічних електронних
деклараційних
документів за 2018 рік.
Завершення етапу
подання щорічних
електронних декларацій

ш

Романюк І.П.
Нешпор О.В.
Тимофієв С.В.

січень березень
2019 рік

Романюк І.П.
Нешпор О.В.
Тимофієв С.В.

до 1 квітня
2019 року

Індикатор
виконання

з
№
з/п

4.

5.

6.

Зміст заходу
за звітний 2018 рік
особами Інституту,
уповноважених на
виконання функцій
держави, та інших
суб’єктів декларування
Аналіз, складання та
подання відповідному
підрозділу апарату ДСНС
періодичних
(щоквартальних)
інформаційних звітів про
результати і наслідки
реалізації заходів із
запобігання та протидії
корупції в Інституті
Практичнопрофілактичних заходи
стосовно забезпечення
дотримання
законодавства з питань
запобігання корупції,
недопущення посадових
злочинів, корупційних
діянь з боку наукових,
науково-педагогічних
працівників Інституту,
зокрема, у період
прийому вступників на
навчання у серпні вересні 2019 року, а
також здачі семестрових
іспитів і заліків
Організація та
проведення ряду
планових та
позапланових занять
(інструктажів) із
начальницьким складом
цивільного захисту та
навчально-педагогічним

Відповідальний
за виконання

Термін
виконання

Романюк І.П.
Тимофієв С.В.

щоквартально,
протягом
2019 року

Романюк І.П.
Єременко С.А.
Нешпор О.В.
Тимофієв С.В.

до 10 вересня
2019 року

Романюк І.П.
Єременко С.А.
Тимофієв С.В.

протягом
2019 року

Індикатор
виконання
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№
з/п

7.

8.

9.

Зміст заходу

Відповідальний
за виконання

складом Інституту щодо
запобігання корупційним
проявам та
врегулюванню ймовірних
фактів виникнення
конфлікту інтересів під
час проведення навчання
із службової підготовки
та у ході навчальнометодичних
(педагогічних) зборах
Участь в опрацюванні
Романюк І.П.
питання створення в
Нешпор О.В.
Інституті окремого
Тимофієв С.В.
підрозділу запобігання і
протидії корупції
(відділу, сектору)
Наповнення та
Тимофієв С.В.
періодичне редагування
інформаційних
оголошень (повідомлень)
тощо на інформаційному
стенді та у рубриках
т
офіційного веб-сайту
Інституту “Запобігання
корупції”, “Повідом про
корупцію ”
Запровадження ряду
Романюк І.П.
підготовчих,
Нешпор О.В.
організаційних та
Тимофієв С.В.
практично роз’яснювальних заходів
стосовно завчасної
підготовки окремих
посадових осіб Інституту
до чергового етапу
заповнення та подання
щорічних електронних
деклараційних
документів за звітний
2019 рік

Термін
виконання

протягом
2019 року

протягом
2019 року

листопад грудень
2019 рік

Індикатор
виконання
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№
Зміст заходу
з/п
10. Складання та подання
відповідному підрозділу
апарату ДСНС Звіту про
результати і наслідки
реалізації Інститутом
заходів із запобігання та
протидії корупції
протягом 2019 року.

Відповідальний
за виконання
Романюк І.П.
Тимофієв С.В.

Термін
виконання
грудень
2019 рік

11. Участь у розробці та
опрацюванні
організаційно-планових
та інших документів
Інституту на 2020 рік

Романюк І.П.
Тимофієв С.В.

грудень
2019 рік

Фахівець Інституту (із запобігання
та виявлення корупції)
«

-

£

^

2019 року

Індикатор
виконання

